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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  )١(كيفية صالة النبي صلى اهللا عليه وسلم

 والصالة والسالم على عبده ورسوله نبينا حممد وآله         ،احلمد هللا وحده  
   .وصحبه

 عليه   فهذه كلمات موجزة يف بيان صفة صالة النيب صلى اهللا          :أما بعد 
 أردت تقدميها إىل كل مسلم ومسلمة ليجتهد كل من يطلع عليها            ،وسلم

 : لقوله صلى اهللا عليه وسـلم      ،يف التأسي به صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك        
   : وإىل القارئ بيان ذلك، رواه البخاري)٢())صلوا كما رأيتموين أصلي((

  عمـال بقولـه    ؛ وهو أن يتوضأ كما أمـره اهللا       ، يسبغ الوضوء  - ١
يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا قُمتم ِإلَى الـصالِة فَاغْـِسلُوا           ﴿ :سبحانه وتعاىل 

وجوهكُم وأَيِديكُم ِإلَى الْمراِفِق وامسحوا ِبرُءوِسكُم وأَرجلَكُـم ِإلَـى          
   وقول النيب صلى اهللا عليه )٣(﴾الْكَعبيِن

                                                
  . كلمة صدرت من مكتب مساحته ونشرت يف كتيب١
  .)١٢٢٥( برقم )الصالة( والدارمي يف ،)٥٩٥( برقم )األذان( رواه البخاري يف ٢
  .٦ سورة املائدة اآلية ٣
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وقوله صلى اهللا عليه وسلم للذي       )١())ورال تقبل صالة بغري طه    ((: وسلم
  .)٢())...إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء(( :أساء صالته

 يتوجه املصلي إىل القبلة وهي الكعبة أينما كان جبميـع بدنـه             - ٢
 وال ينطق بلسانه    ،قاصدا بقلبه فعل الصالة اليت يريدها من فريضة أو نافلة         

شروع لكون النيب صلى اهللا عليه وسلم مل         ألن النطق باللسان غري م     ،بالنية
 وجيعل له سترة يصلي إليهـا إن        ،ينطق بالنية وال أصحابه رضي اهللا عنهم      

 واستقبال القبلة شرط يف الـصالة إال يف مـسائل           ،كان إماما أو منفردا   
   .مستثناة معلومة موضحة يف كتب أهل العلم

   .ره إىل حمل سجوده يكرب تكبرية اإلحرام قائال اهللا أكرب ناظرا ببص-٣

   . يرفع يديه عند التكبري إىل حذو منكبيه أو إىل حيال أذنيه- ٤

                                                
  .)١( برقم )الطهارة( والترمذي يف ،)٣٢٩( برقم )الطهارة( رواه مسلم يف ١
 وأبـو داود يف     ،)٦١٧٤( بـرقم    )األميان والنذور ( ويف   ،)٥٧٨٢(  برقم )االستئذان( رواه البخاري يف     ٢
  .)٤٤١( برقم )الطهارة وسننها( وابن ماجه يف ،)٧٣٠( برقم )الصالة(
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 اليمىن على كفه اليسرى لثبوت ذلك عن        ، يضع يديه على صدره    -٥
   .النيب صلى اهللا عليه وسلم

 اللهم باعـد بـيين وبـني        : يسن أن يقرأ دعاء االستفتاح وهو      -٦
 اللهم نقين من خطاياي كمـا  ،خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب   

 اللهم اغسلين من خطاياي باملاء والـثلج        ،ينقى الثوب األبيض من الدنس    
 سبحانك اللهم وحبمـدك وتبـارك       : وإن شاء قال بدال من ذلك      ..والربد

 وإن أتى بغريمها من االستفتاحات الثابتة       ،امسك وتعاىل جدك وال اهللا غريك     
 واألفضل أن يفعل هذا تارة وهذا       ،أسعن النيب صلى اهللا عليه وسلم فال ب       

 ، أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم     : مث يقول  ،تارة ألن ذلك أكمل يف االتباع     
 : ويقرأ سورة الفاحتة لقوله صلى اهللا عليه وسـلم         ،بسم اهللا الرمحن الرحيم   

 ويقول بعدها آمـني جهـرا يف      )١())ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب      ((
   . يقرأ ما تيسر من القرآن مث،الصالة اجلهرية

   يركع مكربا رافعا يديه إىل حذو منكبيه أو أذنيه جاعالً-٧

                                                
 )الـصالة ( والترمذي يف    ،)٥٩٥( برقم   )الصالة( ومسلم يف    ،)٧١٤( برقم   )األذان( رواه البخاري يف     ١

  .)٩٠١( برقم )االفتتاح( والنسائي يف ،)٢٣٠(برقم 
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رأسه حيال ظهره واضعا يديه على ركبتيه مفرقـا أصـابعه ويطمـئن يف     
 واألفضل أن يكررها ثالثا أو أكثـر        ، سبحان ريب العظيم   :ركوعه ويقول 

للهم اغفـر    ا ، سبحانك اللهم ربنا وحبمدك    :ويستحب أن يقول مع ذلك    
   .يل

 : يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه إىل حذو منكبيه أو أذنيه قائال            -٨
 ربنا ولـك    : ويقول حال قيامه   ،مسع اهللا ملن محده إن كان إماما أو منفردا        

احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه ملء السموات وملء األرض وملء مـا             
موما فإنه يقول عنـد      أما إن كان مأ    ،بينهما وملء ما شئت من شيء بعد      

 - ويستحب أن يضع كل منهما       ،خر ما تقدم  آ ربنا ولك احلمد إىل      :الرفع
 يديه على صدره كما فعل يف قيامه قبـل الركـوع            -أي اإلمام واملأموم    

لثبوت ما يدل على ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث وائـل             
   .ابن حجر وسهل بن سعد رضي اهللا عنهما

 فـإن شـق   ،ا واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك يسجد مكرب -٩
عليه قدم يديه قبل ركبتيه مستقبال بأصابع رجليه ويديه القبلة ضاما أصابع            

 ، والركبتني ، واليدين ، اجلبهة مع األنف   :يديه ويسجد على أعضائه السبعة    
 ويكرر ذلك ثالثا أو     ، سبحان ريب األعلى   : ويقول .وبطون أصابع الرجلني  

   :ستحب أن يقول مع ذلك وي،أكثر
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 ويكثر من الدعاء لقول النيب      ، اللهم اغفر يل   ،سبحانك اللهم ربنا وحبمدك   
أما الركوع فعظموا فيه الـرب وأمـا الـسجود     (( :صلى اهللا عليه وسلم   

ويسأل ربه مـن خـري       )١())فاجتهدوا يف الدعاء فقمن أن يستجاب لكم      
 وجيايف عـضديه عـن      ،الدنيا واآلخرة سواء كانت الصالة فرضا أو نفال       

جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويرفع ذراعيـه عـن األرض؛             
اعتدلوا يف السجود وال يبسط أحدكم      (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     

  .)٢())ذراعيه انبساط الكلب

 يرفع رأسه مكربا ويفرش قدمه اليسرى وجيلس عليها وينصب          - ١٠
 رب اغفـر يل     :يه وركبتيـه ويقـول     فخذ ورجله اليمىن ويضع يديه عل    

   . ويطمئن يف هذا اجللوس،وارمحين واهدين وارزقين وعافين واجربين

 يسجد السجدة الثانية مكربا ويفعل فيها كما فعل يف الـسجدة           -١١
   .األوىل

                                                
مسند العـشرة  ( وأمحد يف ،)٧٤٢( برقم )الصالة( وأبو داود يف ،)٧٣٨( برقم )الصالة( رواه مسلم يف    ١

  ).١٨٠١( برقم )مسند بين هاشم( و )١٢٦٠( برقم )املبشرين باجلنة
 برقم )التطبيق( والنسائي يف  ،)٧٦٢( برقم   )الصالة( ومسلم يف    )٧٧٩( برقم   )األذان( رواه البخاري يف     ٢
)١٠٩٨(.  
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 يرفع رأسه مكربا وجيلس جلسة خفيفة كاجللسة بني السجدتني          -١٢
ركها فال حرج وليس فيها      وهي مستحبة وإن ت    ،وتسمى جلسة االستراحة  

ذكر وال دعاء مث ينهض قائما إىل الركعة الثانية معتمدا علـى ركبتيـه إن       
 مث يقرأ الفاحتة وما تيسر لـه  ،تيسر ذلك وإن شق عليه اعتمد على األرض     

   .من القرآن بعد الفاحتة مث يفعل كما فعل يف الركعة األوىل

الفجـر واجلمعـة     إذا كانت الصالة ثنائية أي ركعتني كصالة         -١٣
والعيد جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصبا رجله اليمىن مفترشا رجله            
اليسرى واضعا يده اليمىن على فخذه اليمىن قابضا أصابعه كلها إال السبابة            
فيشري ا إىل التوحيد وإن قبض اخلنصر والبنصر من يده وحلق إامها مع             

فتني عن النيب صلى اهللا عليـه       الوسطى وأشار بالسبابة فحسن لثبوت الص     
 واألفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة ويضع يده اليـسرى علـى        ،وسلم

التحيات هللا  ( : مث يقرأ التشهد يف هذا اجللوس وهو       ،فخذه اليسرى وركبته  
 السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته الـسالم          ،والصلوات والطيبات 

هد أن ال إله إال اهللا وأشـهد أن حممـدا      علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أش     
   اللهم صل على: مث يقول،عبده ورسوله
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حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد            
 وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وآل            ،جميد

أعوذ  اللهم إين : ويستعيذ باهللا من أربع فيقول  ،)إبراهيم إنك محيد جميد   
بك من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليا واملمات ومـن             

 وإذا دعا   ، مث يدعو مبا شاء من خري الدنيا واآلخرة        ،فتنة املسيح الدجال  
لوالديه أو غريمها من املسلمني فال بأس سواء كانت الصالة فريضة أو            
ـ              ا نافلة لعموم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث ابن مسعود مل

 ويف لفظ   )١())مث ليتخري من الدعاء أعجبه إليه فيدعو      (( :علمه التشهد 
 وهذا يعم مجيع ما ينفع      )٢())مث ليتخري بعد من املسألة ما شاء      (( :آخر

 السالم عليكم   : مث يسلم عن ميينه ومشاله قائال      ،العبد يف الدنيا واآلخرة   
  . السالم عليكم ورمحة اهللا،ورمحة اهللا

الة ثالثية كـاملغرب أو رباعيـة كـالظهر        إن كانت الص   - ١٤
  والعصر والعشاء فإنه يقرأ التشهد املذكور آنفا مع

                                                
  ).٨٢٥( برقم )الصالة( وأبو داود يف ،)١٢٨١( برقم )السهو( رواه النسائي يف ١
  .)٦٠٩( برقم )الصالة( رواه مسلم يف ٢
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الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم مث ينهض قائما معتمـدا علـى       
 أي  - اهللا أكرب ويـضعهما      :ركبتيه رافعا يديه إىل حذو منكبيه قائال      

قـرأ يف الثالثـة    على صدره كما تقدم ويقرأ الفاحتة فقط وإن       -يديه  
والرابعة من الظهر زيادة عن الفاحتة يف بعض األحيان فال بأس لثبوت            
ما يدل على ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث أيب سعيد              

 وإن ترك الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم بعـد            ،رضي اهللا عنه  
 ،ولالتشهد األول فال بأس ألنه مستحب وليس بواجب يف التشهد األ          

مث يتشهد بعد الثالثة من املغرب وبعد الرابعة مـن الظهـر والعـصر              
والعشاء كما تقدم ذلك يف الصالة الثنائية مث يسلم عن ميينـه ومشالـه     

 اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا        :ويستغفر اهللا ثالثا ويقول   
ولـه   له امللك    ، ال إله إال اهللا وحده ال شريك له        ،ذا اجلالل واإلكرام  

 اللـهم ال    ، ال حول وال قوة إال باهللا      ،احلمد وهو على كل شيء قدير     
 ال إله ،مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد  

 ال إلـه  ،إال اهللا وال نعبد إال إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء احلسن          
 ثالثا وثالثني    ويسبح اهللا  ،إال اهللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون       
  وحيمده مثل ذلك ويكربه مثل ذلك ويقول
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 ال اهللا إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو         :متام املائة 
 وقـل   ، ويقرأ أية الكرسي وقل هو اهللا أحد       ،على كل شيء قدير   

 ويستحب  ،أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل صالة         
الث مرات بعد صالة الفجر وصـالة        الثالث ث  ،تكرار هذه السور  

 وكـل  ،املغرب لورود األحاديث ا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم       
 ويشرع لكل مسلم ومسلمة أن    ،هذه األذكار سنة وليست بفريضة    

يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعدها ركعـتني وبعـد املغـرب     
 اجلميـع   ،ركعتني وبعد العشاء ركعتني وقبل صالة الفجر ركعتني       

تا عشرة ركعة وهذه الركعات تسمى الرواتب ألن النيب صلى اهللا اثن
 أما يف الـسفر فكـان       ،عليه وسلم كان حيافظ عليهما يف احلضر      

يتركها إال سنة الفجر والوتر فإنه كان عليه الصالة والسالم حيافظ           
 هذه الرواتب والوتر يف     ى واألفضل أن تصل   ،عليهما حضرا وسفرا  

سجد فال بأس لقول النيب صلى اهللا عليـه          فإن صالها يف امل    ،البيت
  ،)١())أفضل الصالة صالة املرء يف بيته إال املكتوبة(( :وسلم

                                                
 ،)١٣٠١( بـرقم    )صالة املـسافرين  ( ومسلم يف    ، واللفظ له  )٦٨٩( برقم   )األذان( رواه البخاري يف     ١

  .)٤١٢( برقم )الصالة(والترمذي يف 
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واحملافظة على هذه الركعات من أسباب دخول اجلنة لقول الـنيب           
من صلى اثنيت عشرة ركعة يف يومه وليلته        (( :صلى اهللا عليه وسلم   

ن وإ .سلم يف صـحيحه    رواه م  )١())تطوعا بىن اهللا له بيتا يف اجلنة      
 واثنتني قبل صالة ، واثنتني قبل صالة املغرب،صلى أربعا قبل العصر

العشاء فحسن ألنه قد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يدل             
 وإن صلى أربعا بعد الظهر وأربعا قبلها فحسن لقولـه           ،على ذلك 

من حافظ على أربع ركعات قبل الظهـر        (( :صلى اهللا عليه وسلم   
 رواه اإلمام أمحد وأهل     )٢()) بعدها حرمه اهللا تعاىل على النار      وأربع

 واملعىن أنه يزيد    .السنن بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي اهللا عنها        
على السنة الراتبة ركعتني بعد الظهر ألن السنة الراتبة أربع قبلـها            

 فإذا زاد ثنتني بعدها حصل ما ذكر يف حـديث أم            .وثنتان بعدها 
  حبيبة رضي اهللا

                                                
 ، )١٠٥٩( بـرقم  )الـصالة ( وأبو داود يف ،)١١٩٩ ،١١٩٨( برقم )فرينصالة املسا( رواه مسلم يف    ١

  ).١٧٧٣( برقم )قيام الليل وتطوع النهار(والنسائي يف 
باقي مسند  ( وأمحد يف    )١٠٧٧( برقم   )الصالة( وأبو داود يف     ،)٣٩٣( برقم   )الصالة( رواه الترمذي يف     ٢

   ).٢٥٥٤٧( برقم )األنصار
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 وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد بـن عبـد اهللا            ، واهللا ويل التوفيق   .عنها
   .وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إىل يوم الدين

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
 عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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 )١(كيفية الصالة من الوضوء حتى التسليم

لشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز سلمه اهللا سالم علـيكم             مساحة ا 
   : وبعد.ورمحة اهللا وبركاته

لدي سؤال حريين كثريا وأرغب من مساحتكم التكرم باإلجابة عليـه           
   .بالتفصيل وجزاكم اهللا خريا

 أنا فتاة مسلمة ملتزمة أعمل اخلري وأجتنب الشر إال أنين مل            :السؤال
احلرية حيث إن الناس يف العراق منقـسمون        أقم الصالة وذلك بسبب     

 وصـالة كـل   ،إىل قسمني قسم يدعى شيعة والقسم اآلخر يدعى سنة    
 وأنـا  ،منهما ختتلف عن اآلخر وكل منهما يدعي إن صالته هي األصح   
 هلـذا   .إن صليت مع القسم الشيعي أو السين فإن الوسوسة ال تفارقين          

   التسليم؟ أرجو أن تفيدوين عن الصالة من الوضوء وحىت

 احلمد هللا وصلى اهللا وسلم على رسـول     ، بسم اهللا الرمحن الرحيم    :ج
   :اهللا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داه أما بعد

                                                
  ).٨٤٤(الشريط رقم  ، من برنامج نور على الدرب١
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 وأوصيك أوال   ةفأسأل اهللا لك وجلميع أخواتك يف اهللا التوفيق واهلداي        
 ،بلزوم ما عليه أهل السنة واجلماعة وأن يكون امليزان ما قاله اهللا ورسـوله  

 وما صح عن رسـول اهللا صـلى اهللا     ،امليزان هو كتاب اهللا العظيم القرآن     
عليه وسلم يف أحاديثه وسريته عليه الصالة والسالم وأهل السنة هـم أوىل          
ذا وهم املوفقون هلذا األمر وهم أصحاب النيب صلى اهللا عليـه وسـلم              

هللا لنا   وعند الشيعة أغالط كثرية وأخطاء كبرية نسأل ا        ،وأتباعهم بإحسان 
وهلم اهلداية حىت يرجعوا إىل الكتاب والسنة وحىت يدعوا ما عندهم مـن             
البدعة فنوصيك بأن تلزمي ما عليه أهل السنة واجلماعـة وأن تـستقيمي             

   .على ذلك حىت تلقي ربك على طريق السنة واجلماعة

أما ما يتعلق بالصالة فالواجب عليك أن تصلي وليس لك أن تدعيها            
سالم والركن الثاين من أركانه العظيمة والصواب ما عليـه          ألا عمود اإل  

 فعليك أن تصلي كما يصلي أهـل الـسنة          ،أهل السنة يف الصالة وغريها    
وعليك أن حتذري التساهل يف ذلك فالصالة عمود اإلسالم وتركها كفر           

 فالواجب عليك احلذر من تركها والواجب عليك وعلـى كـل    ،وضالل
ا واحملافظة عليها يف أوقاا كما قـال اهللا عـز           مسلم ومسلمة البدار إليه   

  حاِفظُوا علَى الصلَواِت والصالِة الْوسطَى وقُوموا ِللَِّه﴿ :وجل
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وقال سبحانه  )١(﴾قَاِنِتني : ﴿       ـعوا مكَعاركَاةَ ووا الزآتالةَ ووا الصأَِقيمو
اِكِعنيقال سبحانه    )٢(﴾الر ﴿ وا الصأَِقيمـوا      وأَِطيعكَـاةَ ووا الزآتالةَ و

 فعليك أن تعتين بالصالة وأن جتتهـدي يف         )٣(﴾الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ  
احملافظني باجلنـة    احملافظة عليها وأن تنصحي من لديك يف ذلك واهللا وعد         

م قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ الَِّذين هم ِفـي صـالِتهِ        ﴿ :والكرامة قال سبحانه  
صفات عظيمة ألهل اإلميـان مث ختمهـا بقولـه            مث عدد  )٤(﴾خاِشعونَ
  * أُولَِئك هم الْواِرثُونَ    *والَِّذين هم علَى صلَواِتِهم يحاِفظُونَ    ﴿ :سبحانه

 وهذا وعد عظيم مـن اهللا       )٥(﴾الَِّذين يِرثُونَ الِْفردوس هم ِفيها خاِلدونَ     
 : وقال سبحانه يف سـورة املعـارج       ،ة وأهل اإلميان  عز وجل ألهل الصال   

 وِإذَا مسه الْخيـر      * ِإذَا مسه الشر جزوعا     *ِإنَّ الِْإنسانَ خِلق هلُوعا   ﴿
 مث عـدد   )٦(﴾الَِّذين هم علَى صالِتِهم داِئمـونَ     *  ِإال الْمصلِّني     *منوعا

  والَِّذين هم علَى﴿ :سبحانهصفات عظيمة بعد ذلك مث قال 

                                                
  .٢٣٨ سورة البقرة اآلية ١
  .٤٣ سورة البقرة اآلية ٢
  .٥٦ سورة النور اآلية ٣
  .٢ – ١ سورة املؤمنون اآليات ٤
 .١١ – ٩ سورة املؤمنون اآليات ٥
  .٢٣ – ١٩ سورة املعارج اآليات ٦



  

 - ٢١ -

 فنوصـيك بالعنايـة   )١(﴾صالِتِهم يحاِفظُونَ أُولَِئك ِفي جناٍت مكْرمونَ  
   .بالصالة واحملافظة عليها

  :كيفية الوضوء

 : أوال :وأما ما سألت عنه من الوضوء وكيفية الصالة فهـذا جوابـه           
يا أَيها الَّـِذين  ﴿ : وجلالوضوء شرط لصحة الصالة ال بد منه قال اهللا عز 

آمنوا ِإذَا قُمتم ِإلَى الصالِة فَاغِْسلُوا وجوهكُم وأَيِديكُم ِإلَى الْمراِفـِق           
 هكذا أمر اهللا سـبحانه      )٢(﴾وامسحوا ِبرُءوِسكُم وأَرجلَكُم ِإلَى الْكَعبينِ    

ال تقبـل   (( :هللا عليه وسلم   وقال الرسول صلى ا    ،املؤمنني يف سورة املائدة   
ال تقبـل صـالة     (( : وقال عليه الصالة والـسالم     )٣())صالة بغري طهور  

 والوضـوء أوال    ، فال بد من الوضوء    )٤())أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ    
باالستنجاء إذا كان اإلنسان قد أتى الغائط أو البول يستنجي باملـاء مـن          

  بوله وغائطه أو يستجمر باللنب أو

                                                
  .٣٥ – ٣٤ سورة املعارج اآليتان ١
  .٦ سورة املائدة اآلية ٢
  ).٣٢٩( برقم )كتاب الطهارة( يف  رواه اإلمام مسلم٣
  . واللفظ له)٣٣٠( برقم )كتاب الطهارة( ومسلم يف ،)٦٤٤٠( برقم )كتاب احليل( رواه البخاري يف ٤
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أو باملناديل اخلشنة الطاهرة عما خرج منه ثالث مرات أو أكثـر  باحلجارة  
 الدبر والقبل من الرجل واملرأة حىت ينقي الفرجني من آثار           ،حىت ينقي احملل  
 واملاء أفضل وإذا مجع بينهما استجمر واستنجى باملاء كان          ،الغائط والبول 
   .أكمل وأكمل

يقول بسم اهللا عند    مث يتوضأ الوضوء الشرعي ويبدأ الوضوء بالتسمية        
 وأوجبه مجع من أهل العلم أن يقول بـسم         ،بدء الوضوء هذا هو املشروع    

 مث يغسل كفيه ثالث مرات هذا هـو األفـضل مث            ،اهللا عند بدء الوضوء   
يتمضمض ويستنشق ثالث مرات بثالث غرفات مث يغسل وجهه ثالثا من           

 هكـذا   منابت الشعر من فوق إىل الذقن أسفل وعرضا إىل فروع األذنني          
غسل الوجه مث يغسل يديه من أطراف األصابع إىل املرافق مفصل الـذراع          

 واملرفق يكون مغسوال يغسل اليمىن مث اليسرى الرجل واملـرأة           ،من العضد 
مث بعد ذلك ميسح الرأس واألذنني الرجل واملرأة مث بعد ذلك يغسل رجلـه   

 يشرع يف الساق    اليمىن ثالثا مع الكعبني مث اليسرى ثالثا مع الكعبني حىت         
   .فالكعبان مغسوالن

والسنة ثالثا ثالثا يف املضمضة واالستنشاق والوجه واليدين والرجلني         
أما الرأس مسحة واحدة مع أذنيه هذه هي السنة وإن مل يغسل وجهـه إال       

  مرة عمه باملاء مث عم يديه باملاء
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أجزأ ذلك  مرة مرة وهكذا الرجالن عمهما باملاء مرة مرة أو مرتني مرتني            
 وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه توضـأ           . ثالثاً ولكن األفضل ثالثاً  

مرة مرة ومرتني مرتني وثالثا ثالثا وثبت عنه صلى اهللا عليه وسـلم أنـه               
 والواجب  ،توضأ يف بعضها ثالثا ويف بعضها مرتني فاألمر واسع حبمد اهللا          

مـع املضمـضة    أن يغسل كل عضو مرة يعمه باملاء يعم وجهـه باملـاء             
واالستنشاق ويعم يده اليمىن باملاء حىت يغسل املرفق وهكـذا اليـسرى            

 مث الـرجالن    ،يعمها باملاء وهكذا ميسح رأسه وأذنيه يعم رأسه باملـسح         
 ،يغسل اليمىن مرة يعمها باملاء واليسرى كذلك يعمها باملاء مع الكعـبني           

 ،كان أفـضل  هذا هو الواجب وإن كرر ثنتني كان أفضل وإن كرر ثالثا            
  .وذا ينتهي الوضوء

 مث يقول أشهد أن ال اهللا إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممـداً       
 هكذا علم   ،عبده ورسوله اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين        

 :النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه رضي اهللا عنهم وصح عنه أنـه قـال              
لوضوء مث يقول أشهد أن ال اهللا إال اهللا         ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ ا      ((

وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله إال فتحت له أبـواب              
   رواه مسلم يف صحيحه)١())اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء

                                                
 بـرقم   )الطهـارة ( ورواه مسلم يف     ، واللفظ له  )١٦٦٧٦( برقم   )مسند الشاميني ( رواه اإلمام أمحد يف      ١
)٣٤٥.(  



  

 - ٢٤ -

اللهم اجعلـين مـن التـوابني       (( :وزاد الترمذي بإسناد حسن بعد ذلك     
 الوضوء يقوله الرجل وتقولـه       فهذا يقال بعد   )١())واجعلين من املتطهرين  

   .املرأة خارج احلمام

 الوضوء الشرعي وهو مفتاح الصالة لقول النيب صلى اهللا          وذا عرفتِ 
مفتاح الـصالة الطهـور وحترميهـا التكـبري وحتليلـها           (( :عليه وسلم 

   .)٢())التسليم

  :كيفية الصالة

ملغـرب   الصالة وكيفيتها يبدأها بالتكبري يف الظهر والعـصر وا         :ثانيا
 سـبحانك   : مث يقول  - الرجل واملرأة    - اهللا أكرب    :والعشاء والفجر يقول  

 هذا هو أخـصر     ،اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال اهللا غريك        
اللهم باعد بيين وبني خطاياي كمـا       ( : أو يقول  ،ما ورد يف االستفتاحات   

ثـوب  باعدت بني املشرق واملغرب اللهم نقين من خطاياي كما ينقـى ال           
  األبيض من الدنس اللهم اغسلين من خطاياي بالثلج واملاء 

                                                
  ).٥٠(  برقم)كتاب الطهارة( رواه الترمذي يف ١
 برقم  )كتاب الطهارة ( والترمذي يف    ،)٩٥٧( برقم   )مسند العشرة املبشرين باجلنة   ( رواه اإلمام أمحد يف      ٢
  .)٢٧١( برقم )الطهارة وسننها( وابن ماجه يف ،)٣(
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 فإن فعل هذا أو هذا فكلـه        ، وهذا أصح شيء ورد يف االستفتاح      )والربد
 وهناك استفتاحات أخرى ثابتة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا            ،صحيح

 فـإذا أتـى     ،أتى بشيء منها صح ولكن هذان االستفتاحان من أخصرها        
 وهذا االستفتاح مـستحب ولـيس       ،رأة بواحد منهما كفى   الرجل أو امل  

 فلو شرع يف القراءة حاال بعد التكبري أجزأ ولكن كونـه يـأيت              ،بواجب
   .باالستفتاح أفضل تأسيا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك

  :صفة القراءة يف الصالة

مث يقول الرجل أو املرأة بعد دعاء االستفتاح أعوذ باهللا من الـشيطان             
ِبسِم اللَِّه الرحمِن   ﴿ :الرجيم بسم اهللا الرمحن الرحيم مث يقرأ الفاحتة وهي        

 ماِلِك يوِم الدينِ  *  الرحمِن الرِحيِم     * الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني     *الرِحيِم
*    ِعنيتسن اكِإيو دبعن اكقِ    * ِإيتساطَ الْمرا الصِدناه   يم *   اطَ الَّـِذينِصر

      الِّنيال الضو ِهملَيوِب عضغِر الْمغَي ِهملَيع تمعمث يقول آمـني    )١(﴾أَن ، 
 كان النيب صلى اهللا عليه وسـلم        ،وآمني ليست من الفاحتة وهي مستحبة     

  .يقوهلا بعد الفاحتة يف اجلهرية والسرية يقول آمني ومعناها اللهم استجب

   تيسر من القرآن الكرمي بعد الفاحتة يف األوىل مث يقرأ ما

                                                
  . سورة الفاحتة كاملة١
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 ، واألوىل والثانية من املغرب    ، واألوىل والثانية من العصر    ،والثانية من الظهر  
 يقرأ الفاحتـة    ، ويف الثنتني كلتيهما من الفجر     ،واألوىل والثانية من العشاء   

من أوساط املفـصل    واألفضل يف الظهر أن يكون  ،وبعدها سورة أو آيات   
 ومثـل   ﴾واللَّيِل ِإذَا يغـشى   ﴿ ومثل   ﴾هلْ أَتاك حِديثُ الْغاِشيةِ   ﴿ :مثل
ِإذَا الـسماُء   ﴿ ومثـل    ﴾ِإذَا الشمس كُورت  ﴿ ومثل   ﴾عبس وتولَّى ﴿

تفَطَرويف العصر مثل ذلك لكن تكون أخف مـن          . وما أشبه ذلك   ﴾ان 
ة ما تيسر من هذه الـسور    ويف املغرب كذلك يقرأ بعد الفاحت      ،الظهر قليال 

 وإن قرأ يف بعض األحيان بأطول يف املغرب فهو أفضل ألن            ،أو أقصر منها  
الرسول صلى اهللا عليه وسلم قرأ يف املغرب يف بعض األحيان بالطور وقرأ             
فيها باملرسالت وقرأ فيها يف بعض األحيان بسورة األعـراف قـسمها يف        

هلْ أَتـاك   ﴿ :ن قصار املفصل مثل   الركعتني ولكنه يف األغلب يقرأ فيها م      
 أو  ﴾ِإذَا زلِْزلَـتِ  ﴿ أو   ﴾ال أُقِْسم ِبهـذَا الْبلَـدِ     ﴿ أو   ﴾حِديثُ الْغاِشيةِ 

القارعة أو العاديات وال بأس يف ذلك ولكن يف بعض األحيان يقرا أطول             
   .كما تقدم

ـ         ا ويف العشاء يقرأ مثلما قرأ يف الظهر والعصر يقرأ الفاحتة وزيادة معه
والـسماِء  ﴿ و   ﴾والـسماِء ذَاِت الْبـروجِ    ﴿ :يف األوىل والثانية مثـل    

ِإذَا ﴿ و   ﴾عبس وتـولَّى  ﴿ و   ﴾هلْ أَتاك حِديثُ الْغاِشيةِ   ﴿ و   ﴾والطَّاِرِق
تركُو سموما أشبه ذلك أو آيات مبقدار ذلك يف﴾الش   
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فاحتة زيادة ولكنها أطول مـن   وهكذا يف الفجر يقرأ بعد ال      ،األوىل والثانية 
املاضيات ففي الفجر تكون القراءة أطول من الظهر والعـصر واملغـرب            

اقْتربـِت  ﴿ و   ﴾ق والْقُرآِن الْمِجيـدِ   ﴿ : ويقرأ يف الفجر مثل    ،والعشاء
تبارك الَّـِذي ِبيـِدِه     ﴿ أو أقل من ذلك مثل التغابن والصف و          ﴾الساعةُ
لْكو   ﴾الْم ﴿ا أَيلُيمزا الْمففي الفجر تكون القـراءة  ، وما أشبه ذلك﴾ه 

أطول من الظهر والعصر واملغرب والعشاء اقتداء بالنيب صـلى اهللا عليـه             
 ، ولو قرأ يف بعض األحيان أقل أو أطول من ذلك فال حرج عليـه              ،وسلم

ألنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قرأ يف بعض األحيان بأقل من               
ولكن كونه يقرأ يف الفجر يف الغالب بالطوال فهذا أفـضل تأسـيا             ذلك  

   .برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أما يف الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والثالثة من املغـرب والثالثـة     
 لكـن ورد يف     ،والرابعة من العشاء فيقرأ فيها بالفاحتة مث يكرب للركـوع         

يه وسلم يف بعض األحيان قـد يقـرأ         الظهر ما يدل على أنه صلى اهللا عل       
زيادة على الفاحتة يف الثالثة والرابعة فإذا قرأ يف بعض األحيان يف الظهر يف              
الثالثة والرابعة زيادة على الفاحتة مما تيسر من القرآن الكرمي فهـو حـسن          

   . فهذه صفة القراءة يف الصالة.تأسيا به صلى اهللا عليه وسلم
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   :الركوع

 وجيعل  ،اهللا أكرب ويعتدل يف الركوع ويطمئن وال يعجل       مث يركع قائال    
 سـبحان   :يديه على ركبتيه مفرجيت األصابع ويسوي رأسه بظهره ويقول        

 سبحانك اللهم ربنا    ، سبحان ريب العظيم   ، سبحان ريب العظيم   ،ريب العظيم 
أما الركـوع   (( :وحبمدك اللهم اغفر يل؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم         

 وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف الركـوع        )١())ربفعظموا فيه ال  
كان يكثر أن يقول يف     ( : قالت عائشة رضي اهللا عنها     ،سبحان ريب العظيم  
 )٢())سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللـهم اغفـر يل        (( :الركوع والسجود 

وهذا كله مستحب والواجب سبحان ريب العظيم مرة واحدة وإن كررها           
النيب صـلى اهللا عليـه     وجاء أيضا عن، أكثر كان أفضلثالثا أو مخسا أو   

سبحان ذي اجلـربوت وامللكـوت      (( :وسلم أنه كان يقول يف الركوع     
   ،)٣())والكربياء والعظمة

                                                
  .)٧٣٨( برقم )كتاب الصالة( ومسلم يف ،)١٨٠١( برقم )مسند بين هاشم( رواه اإلمام أمحد يف ١
 ،)٧٧٥( بـرقم    )األذان( والبخـاري يف     ،)٢٣٠٣٤( برقم   )باقي مسند األنصار  ( رواه اإلمام أمحد يف      ٢

  .)٧٤٦( برقم )الصالة(ومسلم يف 
 بـرقم  )التطبيق( والنسائي يف    ،)٢٣٤٦٠ و   ٢٢٨٥٥( برقم   )باقي مسند األنصار  ( رواه اإلمام أمحد يف      ٣
)١٠٣٩(.  
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 فإذا قال مثل هذا فحسن اقتداء       )١())سبوح قدوس رب املالئكة والروح    ((
   .بالنيب صلى اهللا عليه وسلم

  :الرفع من الركوع

كوع قائال مسع اهللا ملن محده إذا كان إماما أو منفـردا            مث يرفع من الر   
ويرفع يديه مثلما فعل عند الركوع حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند قولـه           

 ربنا ولـك احلمـد أو       : مث بعد انتصابه واعتداله يقول     ،مسع اهللا ملن محده   
اللهم ربنا ولك احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه ملء السموات ومـلء             

 فهذا ثبت عن النيب     ، وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد         األرض
 وأقر النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم    ،صلى اهللا عليه وسلم من فعله وقوله    

شخصا مسعه يقول محدا كثريا طيبا مباركا فيه فأقره على ذلك صـلى اهللا              
عليه وسلم وقال إنه رأى كذا وكذا من املالئكة كلهم يبـادر ليكتبـها              

 وال فرق يف هذا بـني الرجـل   ،ا أو كما قال صلى اهللا عليه وسلم ويرفعه
 أهل الثناء واد أحق ما قال العبد وكلنا         : وإن زاد على هذا فقال     ،واملرأة

لك عبد ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منـك                
  ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يقوله يف بعض          ، فذلك حسن  ،اجلد

   ومعىن ال ينفع ذا اجلد،األحيان

                                                
  ).٧٥٢( برقم )الصالة( ومسلم يف ،)٢٣٦٩٩(رقم  ب)باقي مسند األنصار( رواه أمحد يف ١
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 وال ينفع ذا الغىن منك غناه فاجلميع فقراء إىل اهللا سـبحانه وتعـاىل        :يعين
 وأما إذا كان مأموما فإنه يقول ربنا ولك احلمـد           ،واجلد هو احلظ والغىن   

عند الرفع من الركوع ويرفع يديه أيضا حيال منكبيه أو حيال أذنيه عنـد              
ك احلمد أو ربنا لك احلمد أو اللهم ربنا لك احلمد أو             ربنا ول  :الرفع قائال 

 ، كل هذا مشروع لإلمام واملأموم واملنفرد مجيعـا        ،اللهم ربنا ولك احلمد   
 مث يأيت باحلمد بعد     ،لكن اإلمام يقول مسع اهللا ملن محده أوال وهكذا املنفرد         

بنـا  ذلك أما املأموم فإنه يقوهلا بعد انتهائه من الركوع يقول عند رفعه ر            
ولك احلمد وال يأيت بالتسميع أي ال يقول مسـع اهللا ملـن محـده علـى       
الصحيح املختار الذي دلت عليه األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه            

 فإذا رفـع واعتـدل   ، والواجب االعتدال يف هذا الركن وال يعجل  ،وسلم
 وقال بعض أهـل     ،واطمأن قائما وضع يديه على صدره هذا هو األفضل        

 يرسلهما ولكن الصواب أن يضعهما على صدره فيضع كف اليمىن           العلم
على كف اليسرى على صدره كما فعل قبل الركوع وهو قائم هذه هـي       
السنة ملا ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه إذا كان قائما يف الصالة وضع               
كفه اليمىن على كفه اليسرى يف الصالة على صدره ثبت هذا من حديث             

ثبت هذا أيضا من حديث قبيصة الطائي عن أبيه وثبـت           وائل بن حجر و   
  مرسال من حديث طاووس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا هو األفضل
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 فإن أرسل يديه يف صالته فال حرج وصالته صـحيحة           ،وهذه هي السنة  
 بـل   ،لكنه ترك السنة وال ينبغي ملؤمن أو مؤمنة املشاقة يف هذا أو املنازعة            

 أن يعلم السنة إلخوانه من دون أن يشنع علـى مـن             ينبغي لطالب العلم  
أرسل وال يكون بينه وبني غريه ممن أرسل العداوة والشحناء ألـا سـنة             
نافلة فال ينبغي من اإلخوان ال يف أفريقيا وال يف غريها الـرتاع يف هـذا                
والشحناء بل يكون التعليم بالرفق واحلكمة واحملبة ألخيه كما حيب لنفسه           

 وجاء يف صحيح البخاري عن سهل       ،ذي ينبغي يف هذه األمور    فهذا هو ال  
 كان الرجل يؤمر أن جيعل يده اليمىن علـى          :بن سعد رضي اهللا عنه قال     

 ال أعلمـه إال     : قال أبو حازم الراوي عن سهل      .ذراعه اليسرى يف الصالة   
 فدل ذلك على أن املـصلي إذا  ،يروي ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم    

 واملعىن على كفه والرسغ     ،ع يده اليمىن على ذراعه اليسرى     كان قائما يض  
والساعد ألن هذا هو اجلمع بينه وبني رواية وائل بن حجر فـإذا وضـع               
كفه على الرسغ والساعد فقد وضعت على الـذراع ألن الـساعد مـن       

 فيضع كفه اليمىن على كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد كمـا            ،الذراع
 املذكور وهذا يشمل القيام قبـل الركـوع         جاء مصرحا يف حديث وائل    

والقيام بعد الركوع وهذا االعتدال بعد الركوع من أركان الصالة فال بد            
 ، وبعض الناس قد يعجل من حني أن يرفع يرتل ساجدا وهذا ال جيوز             ،منه

  فالواجب على املصلي أن يعتدل
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لى  كان النيب ص   :بعد الركوع ويطمئن وال يعجل قال أنس رضي اهللا عنه         
اهللا عليه وسلم إذا وقف بعد الركوع يعتدل ويقف طويال حـىت يقـول              

 فالواجب على املصلي يف الفريضة      ،القائل قد نسي وهكذا بني السجدتني     
والنافلة أال يعجل بل يطمئن بعد الركوع ويأيت بالذكر املشروع وهكـذا            
بني السجدتني ال يعجل بل يطمئن ويعتدل كما يأيت ويقول بينـهما رب             

   .فر يل رب اغفر يل كما فعله النيب صلى اهللا عليه وسلماغ

  :السجود األول

مث بعد هذا احلمد والثناء واالعتدال والطمأنينة بعد الركـوع يـنحط          
 اهللا أكرب من دون رفع اليدين ألن الثابت عن النيب صلى اهللا             :ساجدا قائال 

 جبهتـه  عليه وسلم عدم الرفع يف هذا املقام فيسجد على أعضائه الـسبعة   
 قال النيب صلى    ،وأنفه هذا عضو وكفيه وعلى ركبتيه وعلى أصابع رجليه        

أمرت أن أسجد على سبعة أعظم اجلبهة وأشار بيـده          (( :اهللا عليه وسلم  
 هذا هو املشروع وهو     )١())على أنفه واليدين والركبتني وأطراف القدمني     

ء السبعة  الواجب على الرجال والنساء مجيعا أن يسجدوا على هذه األعضا         
  اجلبهة واألنف هذا عضو واليدين وميد أطراف 

                                                
  .)٧٥٨( برقم )الصالة( ومسلم يف ،)٧٧٠( برقم )األذان( رواه البخاري يف ١
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أصابعه إىل القبلة ضاما بعضهما إىل بعض والركبتني وأطراف القدمني يعين           
على أصابع القدمني باسطا األصابع على األرض معتمدا عليها وأطرافهـا           

   .إىل القبلة هكذا فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم

بل يديه عند احنطاطه للسجود هـذا هـو         واألفضل أن يقدم ركبتيه ق    
 وذهب بعض أهل العلم إىل أنه يقدم يديه ولكن األرجح أن يقدم             ،األفضل

ركبتيه مث يديه ألن هذا ثبت من حديث وائل بن حجر عن النيب صلى اهللا               
عليه وسلم أنه كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وجاء يف حديث آخر              

ال يربك أحـدكم    (( : عليه وسلم أنه قال    عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا      
 فأشكل هذا على كثري مـن       )١())كما يربك البعري وليضع يديه قبل ركبتيه      

أهل العلم فقال بعضهم يضع يديه قبل ركبتيه وقال آخرون بـل يـضع              
 وهذا هو الذي خيالف بروك البعري ألن بروك البعري يبـدأ   ،ركبتيه قبل يديه  

ركبتيه فقد خالف البعري وهـذا هـو املوافـق    بيديه فإذا برك املؤمن على   
حلديث وائل بن حجر وهذا هو الصواب أن يسجد على ركبتيـه أوال مث              
يضع يديه على األرض مث يضع جبهته أيضا على األرض هذا هو املشروع             
فإذا رفع رفع وجهه أوال مث يديه مث ينهض هذا هو املشروع الذي جـاءت      

  به السنة عن النيب
                                                

 بـرقم   )الصالة( وأبو داود يف     ،)٨٥٩٨( برقم   )باقي مسند املكثرين من الصحابة    ( رواه اإلمام أمحد يف      ١
)٧١٤.(  
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 وأما قوله يف حـديث أيب       ،ه وسلم وهو اجلمع بني احلديثني     صلى اهللا علي  
فالظاهر واهللا أعلم أنه انقالب كمـا       )) وليضع يديه قبل ركبتيه   (( :هريرة

ذكر ذلك ابن القيم رمحه اهللا إمنا الصواب أن يضع ركبتيه قبل يديه حـىت               
يوافق آخر احلديث أوله وحىت يتفق مع حديث وائل بن حجر وما جـاء              

 ويف هذا السجود يقول سبحان ريب األعلى ويكررها ثالثـا أو            ،يف معناه 
 ولكن إذا كان إماما فإنه يراعي املأمومني حىت ال          ،مخسا أو أكثر من ذلك    

يشق عليهم أما املنفرد فال يضره لو أطال بعض الشيء وكذلك املـأموم              
 والسنة لإلمـام    ،تابع إلمامه يسبح ويدعو ربه يف السجود حىت يرفع إمامه         

 : لقول النيب صلى اهللا عليـه وسـلم        ،أموم واملنفرد الدعاء يف السجود    وامل
أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما الـسجود فاجتهـدوا يف             ((

 وجـاء   ، أي حري أن يستجاب لكم     )١())الدعاء فقمن أن يستجاب لكم    
إين يـت أن    (( :يف احلديث اآلخر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          

 فالقرآن ال يقرأ ال يف الركـوع وال يف          )٢())قرآن راكعا أو ساجدا   أقرأ ال 
 ويف حال القعـود يف      ، إمنا القراءة يف حال القيام يف حق من قدر         ،السجود

  حق من عجز عن القيام يقرأ 

                                                
  ).٧٤٢( برقم )الصالة( يف  وأبو داود،)٧٣٨( رواه مسلم يف الصالة برقم ١
  .)٧٣٨( برقم )الصالة( رواه مسلم يف ٢
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وهو قاعد أما الركوع والسجود فليس فيهما قراءة وإمنا فيهمـا تـسبيح             
وهو الدعاء فقد كان الـنيب      للرب وتعظيمه ويف السجود زيادة على ذلك        
اللهم اغفر يل ذنيب كلـه      (( :صلى اهللا عليه وسلم يدعو يف سجوده فيقول       

 فيدعو ذا الدعاء ألن الـنيب       )١())دقه وجله وأوله وآخره وعالنيته وسره     
 وثبـت   ،صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو به كما رواه مسلم يف صحيحه           

 عنه عن الـنيب صـلى اهللا        يف صحيح مسلم أيضا عن أيب هريرة رضي اهللا        
أقرب ما يكون العبد من ربه وهـو سـاجد          ((عليه وسلم أنه كان يقول      

 وهذا يدلنا على شرعية كثرة الدعاء يف السجود مـن           )٢())فأكثروا الدعاء 
اإلمام واملأموم واملنفرد ويدعو كل منهم يف سجوده مع التسبيح أي مـع             

للهم ربنا وحبمدك اللـهم      سبحانك ا  : سبحان ريب األعلى ومع قوله     :قوله
اغفر يل؛ ملا سبق يف حديث عائشة رضي اهللا عنها عند الشيخني البخاري             

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يكثـر أن      ( :ومسلم رمحة اهللا عليهما قالت    
 )٣()يقول يف ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل          

  ويشرع يف السجود مع

                                                
  ).٧٤٤( برقم )الصالة( وأبو داود يف ،)٧٤٥( برقم )الصالة( رواه مسلم يف ١
  .)٩٠٨٣( برقم )باقي مسند املكثرين( وأمحد يف )٧٤٤( برقم )الصالة( رواه مسلم يف ٢
 ورواه مـسلم يف     )٣٩٥٥( بـرقم    )املغـازي (  ويف )٧٧٥ و   ٧٥٢( برقم   )األذان( رواه البخاري يف     ٣
  .)٧٤٦(برقم ) الصالة(
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املهمات يف أمر الدنيا واآلخرة وال حرج أن يدعو لـدنياه           العناية بالدعاء ب  
 اللهم ارزقين زوجة صاحلة أو تقول املرأة اللهم ارزقين زوجـا            :كأن يقول 

صاحلا أو ذرية طيبة أو ماال حالال أو ما أشبه ذلك من حاجـات الـدنيا               
 اللهم اغفـر يل     :ويدعو مبا يتعلق باآلخرة وهو األكثر واألهم كأن يقول        

له دقه وجله وأوله وآخره وعالنيته وسره اللهم أصلح قليب وعملي           ذنيب ك 
 اللهم إين أسألك    ،وارزقين الفقه يف دينك اللهم إين أسألك اهلدى والسداد        

اهلدى والتقى والعفاف والغىن اللهم اغفر يل ولوالدي وللمسلمني اللـهم           
جوده من   ويكثر يف س   ، وما أشبه هذا الدعاء    ،أدخلين اجلنة وأجنين من النار    

الدعاء ولكن بغري إطالة تشق على املأمومني فرياعيهم إذا كان إماما ويقول            
 كمـا   ، سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل       :مع ذلك يف سجوده   

   .تقدم مرتني أو ثالثا كما فعله املصطفى عليه الصالة والسالم

  :اجللوس بني السجدتني

 مينـاه    يسراه ناصباً  لس مفترشاً مث يرفع من السجدة قائال اهللا أكرب وجي       
ويضع يده اليمىن على فخذه اليمىن أو على الركبة باسط األصـابع علـى    
ركبته ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبتـه اليـسرى             

  ويبسط أصابعه عليها هكذا السنة ويقول
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 كما كان الرسول صـلى اهللا       ، رب اغفر يل   ، رب اغفر يل   ،رب اغفر يل  
 اللهم اغفـر يل وارمحـين   : ويستحب أن يقول مع هذا    ،م يقوله عليه وسل 

 ، لثبوت ذلك عنه صلى اهللا عليه وسـلم        ،واهدين واجربين وارزقين وعافين   
ن يقول اللهم اغفر يل ولوالدي اللهم أدخلـين         أوإذا قال زيادة فال بأس ك     

 ولكن يكثر من    ،اجلنة وأجنين من النار اللهم أصلح قليب وعملي وحنو ذلك         
   .عاء باملغفرة فيما بني السجدتني كما ورد عن النيبالد

  :السجود الثاين

مث بعد ذلك يسجد السجدة الثانية قائال اهللا أكرب ويسجد على جبهته            
وأنفه وعلى كفيه وعلى ركبتيه وعلى أطراف القـدمني كمـا فعـل يف              

 ويعتدل يف سجوده فريفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عـن           ،السجدة األوىل 
 يقول النيب صلى اهللا     ، ويعتدل يف السجود   ،ايف عضديه عن جنبيه   ساقيه وجي 

اعتدلوا يف السجود وال يبسط أحدكم ذراعيـه انبـساط          (( :عليه وسلم 
إذا سجدت فضع كفيك وارفع     (( : وقال عليه الصالة والسالم    )١())الكلب
   فالسنة أنه يعتدل واضعا كفيه على األرض رافعاً)٢())مرفقيك

                                                
  .)٧٦٢( برقم )الصالة( ومسلم يف ،)٧٧٩( برقم )األذان( رواه البخاري يف ١
 وابن حبان ،)١٨٠٢٢( برقم )مسند الكوفيني ( وأمحد يف    ،)٤٩٤( برقم   )كتاب الصالة ( رواه مسلم يف     ٢
  .)١٩٧٦٩(مال برقم  ويف كرت الع،١١٣ / ٢ والبيهقي ،١٩١٦ / ٥
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 بل يرفعهما ويرفع    ،بسطها كالكلب والذئب وحنو ذلك    ذراعيه عنها وال ي   
بطنه عن فخذيه ويرفع فخذيه عن ساقيه حىت يعتدل يف الـسجود وحـىت    
يكون مرتفعا معتدال واضعا كفيه على األرض رافعا ذراعيه عـن األرض            

 وكما فعل عليه الصالة والـسالم  ،كما أمر ذا النيب صلى اهللا عليه وسلم    
حان ريب األعلى ويكرر ذلك ثالثا أو أكثر ويدعو         مث يقول يف سجوده سب    

   .كما تقدم يف السجود األول

  :جلسة االستراحة

 إىل الركعة الثانية واألفضل للمصلي أن جيلـس          وناهضاً مث يكرب رافعاً  
 يسميها بعض الفقهاء جلسة االستراحة      ،جلسة خفيفة بعد السجود الثاين    

 مثل حاله بني السجدتني     جيلس على رجله اليسرى مفروشة وينصب اليمىن      
 وإن قـام ومل  ، هذا هو األفـضل ،ولكنها خفيفة ليس فيها ذكر وال دعاء     

 لكن األفضل أن جيلسها كما فعلها النيب صلى اهللا عليـه            ،جيلس فال حرج  
وسلم وقال بعض أهل العلم إن هذا يفعل عند كرب السن وعنـد املـرض             

 ،مام واملنفرد واملـأموم   ولكن الصحيح أا سنة من سنن الصالة مطلقة لإل        
   :لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم
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 ولو كان املصلي شابا أو صحيحا فهـي   )١())صلوا كما رأيتموين أصلي   ((
مستحبة على الصحيح ولكنها غري واجبة ألنه روي عن الـنيب صـلى اهللا       
عليه وسلم أنه تركها يف بعض األحيان وألن بعض الصحابة مل يذكرها يف             

  .صلى اهللا عليه وسلم فدل ذلك على عدم الوجوبصفة صالته 

مث ينهض إىل الركعة الثانية مكربا قائال اهللا أكرب من حني يرفـع مـن               
سجوده جالسا جلسة االستراحة أو حني يفرغ من جلـسة االسـتراحة            

 فإن بدأ بالتكبري مث جلس نبه اجلماعة علـى أن ال            ،ينهض ويقول اهللا أكرب   
ا ذه السنة وإن جلس قبل أن يكـرب مث رفـع   يسبقوه حىت جيلسوها ويأتو 

 فإذا أتـى    ، املهم أن هذه جلسة مستحبة وليست واجبة       ،بالتكبري فال بأس  
بالتكبري قبلها وجه املأمومني حىت ال يـسبقوه وإن جلـس أوال مث رفـع               

   .بالتكبري فال حاجة إىل التنبيه إىل ذلك إال من باب تعليم السنة

  : الثانيةقيام والقراءة يف الركعةال

مث بعد أن يقوم للثانية يفعل فيها كما فعل يف األوىل ويقـرأ الفاحتـة               
ويتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ويسمي اهللا وإن ترك التعـوذ واكتفـى             

  بالتعوذ األول يف الركعة األوىل فال بأس

                                                
  .)٦٧٠٥( برقم )أخبار اآلحاد( و )٥٥٤٩( برقم )األدب( و ،)٥٩٥( برقم )األذان( رواه البخاري يف ١
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 ألنه مع قراءة جديدة فيتعوذ باهللا مـن الـشيطان           ،وإن أعاده فهذا أفضل   
 اهللا ويقرأ الفاحتة مث يقرأ معها سورة أو آيات كما فعل يف             الرجيم ويسمي 
 لكن تكون السورة يف الركعة الثانية أقصر من األوىل كما           ،الركعة األوىل 

   .ثبت ذلك يف الصحيحني من حديث أيب قتادة األنصاري رضي اهللا عنه

  :الركوع الثاين

 فيكـرب   فإذا فرغ من القراءة كرب للركوع كما فعل يف الركعة األوىل          
رافعا يديه قائال اهللا أكرب مث يضع يديه على ركبتيه مفرجيت األصابع كمـا              

 هكـذا كـان     ،فعل يف الركعة األوىل ويكون مستويا ورأسه حيال ظهره        
 ويقول سبحان ريب العظيم ثالثا أو مخسا        ،يفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم     

مني إذا كـان    أو سبعا أو أكثر من ذلك ولكن بشرط أال يشق على املأمو           
 ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وحبمـدك اللـهم      ،إماما

 كما تقدم وإن قال سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربيـاء           ،اغفر يل 
 كـل   ،والعظمة فحسن أيضا وهكذا سبوح قدوس رب املالئكة والروح        
   .هذا حسن فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الركوع والسجود
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  : بعد الركوع الثاينالقيام

مث بعد ما يأيت باألذكار املشروعة يف الركوع ينهض رافعا يديه قـائال             
مسع اهللا ملن محده إذا كان إماما أو منفردا مث يفعل كما تقدم يف الركعـة                

 مث ينحط ساجدا كما تقدم من غري رفع اليـدين ويكـرب عنـد               .األوىل
على ويدعو مبا تيسر    االحنطاط للسجود ويقول يف سجوده سبحان ريب األ       

كما تقدم مث يرفع من السجود قائال اهللا أكرب وجيلس ويقول رب اغفر يل              
 ويفعل كما تقدم يف الركعة األوىل مث يكرب ويسجد للثانية ويفعل            ،ويطمئن

   .كما تقدم

  :التشهد األول

مث يرفع فيجلس للتشهد األول مفترشا رجله اليسرى ناصـبا الـيمىن            
 هذا هو األفضل وكيفما جلس أجزأه إذا كانـت          كجلسته بني السجدتني  

 فيـأيت  ،الصالة رباعية مثل الظهر والعصر والعشاء أو ثالثية مثل املغـرب         
التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليـك أيهـا الـنيب          ( :بالتشهد

ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إلـه          
 هذا هو الثابت يف الصحيحني من       )د أن حممدا عبده ورسوله    إال اهللا وأشه  

   وإن،حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه
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أتى بغريه مما ثبت يف األحاديث الصحيحة كفى لكن هذا أفضل ألنه أثبتها             
وأصحها مث بعد هذا يقول اللهم صل على حممد وعلى آل حممـد كمـا               

 اللهم بارك علـى     ، محيد جميد  صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك      
حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبـراهيم إنـك     

 مث ينهض إىل الثالثة وإذا مل يأت بالصالة على النيب صـلى اهللا              ،محيد جميد 
 وأشـهد أن حممـدا عبـده        :عليه وسلم بل ض بعد الشهادة حني قال       
ن الصالة على النيب صلى اهللا       إ :ورسوله فال بأس ألن بعض أهل العلم قالوا       

 ولكـن   ،عليه وسلم ال تستحب هنا وإمنا هي مشروعة يف التشهد األخري          
 أي -دلت األحاديث الصحيحة على أا تشرع هنا وهناك فيأيت ا هنـا          

 هذا هو األصح لعموم األحاديث لكنها ليست واجبة         -يف التشهد األول    
   . من أهل العلمعليه وإمنا جتب يف التشهد األخري عند مجع

  :القيام يف الركعة الثالثة والرابعة

فإذا فرغ من التشهد األول وصلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم ألن             
هذا هو األفضل ينهض بعده مكربا قائال اهللا أكرب رافعا يديه كما ثبت هذا              
من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما عند البخاري رمحه اهللا حـىت يـأيت          

 املغرب وحىت يأيت بالثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعـشاء           بالثالثة من 
   وتكفيه الفاحتة بدون زيادة كما ثبت هذا يف حديث،ويقرأ الفاحتة
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أيب قتادة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ يف الركعتني األخريتـني              
  وإن قرأ زيادة يف الظهر يف بعض األحيان فحسن ملا ثبـت           ،بفاحتة الكتاب 

يف حديث أيب سعيد رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ               
 وهذا يـدل    ،يف األوليني من العصر مقدار ما يقرأ يف األخريتني من الظهر          

على أنه كان يقرأ يف األخريتني من الظهر زيادة على الفاحتة بعض األحيان             
غالب األحيان  فإذا قرأ زيادة فال بأس بل هو حسن يف بعض األحيان ويف             

 مجعا بني حديث أيب سـعيد وحـديث أيب          ،يقتصر على الفاحتة يف الظهر    
قتادة فإذا قرأ يف الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاحتـة يف بعـض               
األحيان فهو حسن عمال حبديث أيب سعيد وإذا تـرك ذلـك يف غالـب              

حـديث  األحيان فهو أفضل عمال حبديث أيب قتادة ألنه أصح وأصرح من        
أيب سعيد فيفعل هذا تارة وهذا تارة وأما الثالثة والرابعـة مـن العـصر               
والعشاء والثالثة من املغرب فليس فيهما إال قراءة الفاحتة فال يستحب فيها            

   .الزيادة على الفاحتة لعدم الدليل على ذلك

  :ه والسجود يف الركعتني األخريتنيالركوع والرفع من

 الثالثة والرابعة من العصر والعشاء والثالثة من        مث إذا فرغ من الفاحتة يف     
املغرب كرب راكعا الركوع الشرعي ويفعل فيه كما تقدم مث يرفـع قـائال       

  مسع اهللا ملن محده إذا كان إماما أو 
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 أما إذا كان مأموما فيقول ربنا ولك احلمد مث يكمل اإلمام واملأموم             منفرداً
م مث ينحط ساجدا قائال اهللا أكـرب        واملنفرد الذكر الوارد يف ذلك كما تقد      

ويسجد كما تقدم مث جيلس بني السجدتني مث يسجد السجود الثاين كـل             
ذلك كما تقدم ويفعل يف الركعة الرابعة كما فعل يف الركعة الثالثة سـواء         
بسواء وهكذا الثالثة يف املغرب سواء بسواء أما الفجر فليس فيها ثالثـة أو             

ذا اجلمعة ركعتان وهكذا العيد ركعتان يقرأ       رابعة فالفريضة ركعتان وهك   
فيهما بالفاحتة وما تيسر معها من القرآن الكرمي كما هو معلوم من سـنة              
النيب صلى اهللا عليه وسلم ويتحرى يف ذلك ما هو معلوم من سـنة الـنيب       

   .صلى اهللا عليه وسلم

  :التشهد األخري

مـن الرابعـة يف      فإذا فرغ    ،وذا تنتهي الصالة وال يبقى إال التشهد      
الظهر والعصر والعشاء ومن الثالثة من املغرب والثانية من الفجر واجلمعـة      
والعيد ورفع من السجدة الثانية يف الركعة األخرية فإنـه جيلـس لقـراءة              

 التحيـات هللا    :التحيات كما قرأها يف التشهد األول يقرأها هنا فيقـول         
ة اهللا وبركاته الـسالم     والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمح      

علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشـهد أن حممـدا           
   مث يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم،عبده ورسوله
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 اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبـراهيم              :فيقول
 آل حممـد    وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد اللهم بارك على حممد وعلى          

 هـذا هـو     ،كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد         
 ومىت أتـى    .أكمل ما ورد يف صفة الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم           

ا املصلي على أي وجه من الوجوه الثابتة عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم       
   .أجزأه ذلك

  :الدعاء بعد التشهد األخري

انه لنا على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          وقد شرع اهللا سبح   
يف آخر الصالة وبعد قراءة التحيات والصالة على الرسول صلى اهللا عليـه        
وسلم أن نستعيذ باهللا من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليـا              
واملمات ومن فتنة املسيح الدجال وهذا مشروع للرجال والنساء مجيعا يف           

ويستحب مع هذا أن يدعو املصلي مبا تيسر من الدعاء ألن           الفرض والنفل   
مث ليـتخري   (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا علم الصحابة التـشهد قـال           

مث (( : ويف لفظ آخـر قـال      )١())أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به      
   وكان)٢())ليتخري بعد من املسألة ما شاء

                                                
  ).٨٢٥( برقم )الصالة( رواه أبو داود يف ١
  ).٦٠٩( برقم )الصالة( رواه مسلم يف ٢
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 اللهم إين أعوذ بك من    :لدعواتالنيب صلى اهللا عليه وسلم يدعو ذه ا       
عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليا واملمات ومن فتنة املسيح      

يا معاذ إين ألحبك فال تدعن أن تقول دبر كل          (( : وقال ملعاذ  ،الدجال
 وثبـت   ،)١())صالة اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك       

عنه أنه كان يقول    عنه صلى اهللا عليه وسلم من حديث علي رضي اهللا           
اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخـرت       (( :يف آخر الصالة قبل أن يسلم     

وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مين أنت املقدم             
 وثبت أيضا يف صحيح البخاري عن       ٢)())وأنت املؤخر ال إله إال أنت     

كـان  سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم              
اللهم إين أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من         (( :يقول يف آخر الصالة   

اجلنب وأعوذ بك أن أرد إىل أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن          
  .)٣())عذاب القرب

                                                
  ).١٣٠١( برقم )الصالة( وأبو داود يف ،)١٢٨٦( برقم )السهو( رواه النسائي يف ١
صالة املسافرين  ( ومسلم يف    ،)٧٦٤ و   ٦٩١( برقم   )مسند العشرة املبشرين باجلنة   ( رواه اإلمام أمحد يف      ٢

  ).١٢٩٠( برقم )وقصرها
 ،)٦٨٣٩( بـرقم  )التوحيـد ( و )٥٨٥١( برقم )الدعوات( و )٧٩٠( برقم )األذان( رواه البخاري يف  ٣

  ).٤٨٧٦( برقم )الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار(ومسلم يف 
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فهذه دعوات طيبة يشرع أن تقال يف آخر الصالة بعدما يقرأ التحيات            
 وهكذا يـستحب    ،والشهادة والصالة على الرسول صلى اهللا عليه وسلم       

الدعاء الوارد يف حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنـهما يف   
الصحيحني أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه قال يا رسـول اهللا علمـين               

اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كـثريا       (( :دعاء أدعو به يف صاليت فقال قل      
رمحين إنك أنـت    وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك وا          

   .وإن دعا بغري ذلك من الدعوات الطيبة فال بأس)) الغفور الرحيم

  :املرأة كالرجل يف الصالة

وينبغي أن يعلم أن املرأة كالرجل يف هذه األشـياء كلـها لعمـوم              
   .األحاديث

   :التسليم

 الرجل واملرأة سواء فيقول السالم      ،فإذا فرغ املصلي من الدعاء يسلم     
هللا عن ميينه والسالم عليكم ورمحة اهللا عن يساره هكـذا           عليكم ورمحة ا  

كان يفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهذا يستوي فيـه الرجـل واملـرأة       
   .والفرض والنفل مجيعا
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  :األذكار اليت تقال بعد الصالة

 مث بعدما يسلم يقول استغفر اهللا ثالثا اللهم أنـت الـسالم ومنـك           
 يقول ذلك الرجل واملرأة فيستغفر      .اإلكرامالسالم تباركت يا ذا اجلالل و     

اهللا ثالثا ويقول اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يـا ذا اجلـالل              
واإلكرام مث ينصرف اإلمام إىل الناس بعد هذا ويعطي الناس وجهه ويقول            
بعد هذا ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو علـى                 

ا املأمومون من الرجال والنساء يقولون كما يقول         وهكذ ،كل شيء قدير  
اإلمام ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييـت                

 وتـارة ال    ، فتارة يقول حييي ومييت بيده اخلري      ،وهو على كل شيء قدير    
 واألمر واسع حبمد اهللا فيقول ال إله إال اهللا وحده ال شريك له              ،يقول ذلك 

 وتارة يزيد حييي ومييت بيده      ،ك وله احلمد وهو على كل شيء قدير       له املل 
 ال إلـه إال اهللا      ، ال حول وال قوة إال باهللا      ،اخلري وهو على كل شيء قدير     

 ال إلـه إال اهللا      ،وال نعبد إال إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء احلـسن           
ت وال معطي ملا    خملصني له الدين ولو كره الكافرون اللهم ال مانع ملا أعطي          

 كل هذا مستحب بعد كل صالة مـن  .منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد      
  الصلوات اخلمس للرجال
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 مث يشرع بعد ذلك أن يقول سـبحان اهللا واحلمـد هللا واهللا              ،والنساء
 يعقد أصابعه ثالثا وثالثني مرة الرجـل واملـرأة          ،أكرب ثالثا وثالثني مرة   

ا وثالثني تسبيحة وثالثا وثالثني حتميدة       ثالث ،فيكون اجلميع تسعا وتسعني   
 مث يقول متام املائة ال إله إال اهللا وحده ال شريك له             ،وثالثا وثالثني تكبرية  

 قال النيب صـلى اهللا عليـه        ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير        
  .)١())إذا قاهلا غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر(( :وسلم

 إذا قال هذا مع التوبة والنـدم        : واملعىن ،كثريفهذا فضل عظيم وخري     
واإلقالع ال جمرد الكالم فقط بل يقول هذا مع االستغفار والندم والتوبـة             
وعدم اإلصرار على املعاصي والذنوب عندها يرجى له هذا اخلري العظـيم            

 إذا قال هذا عن إميان وعن صدق وعن توبة صادقة وعن            ،حىت يف الكبائر  
إن اهللا يغفر له صغائرها وكبائرهـا بتوبتـه وصـدقه           ندم على الذنوب ف   

اللَّه ال ِإلَه ِإال هو الْحي الْقَيوم       ﴿ : ويقرأ بعد ذلك آية الكرسي     ،وإخالصه
ال تأْخذُه ِسنةٌ وال نوم لَه ما ِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِض من ذَا الَِّذي               

ِنِه يعلَم ما بين أَيِديِهم ومـا خلْفَهـم وال يِحيطُـونَ    يشفَع ِعنده ِإال ِبِإذْ  
            هئُودال يو ضالْأَراِت واومالس هِسيكُر ِسعاَء وا شِعلِْمِه ِإال ِبم ٍء ِمنيِبش

ِظيمالْع ِليالْع وها ومفهذه اآلية)٢(﴾ِحفْظُه   

                                                
  ).٩٣٩( برقم )املساجد ومواضع الصالة( رواه مسلم يف ١
  .٢٥٥ سورة البقرة اآلية ٢
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 جاء يف األحاديث عن النيب صـلى اهللا         ،يضةيقرأها الرجل واملرأة بعد الفر    
من قاهلا بعد كل صالة مل مينعه من دخول اجلنة إال           (( :عليه وسلم أنه قال   

واحلديث يف ذلك له طرق كثرية تدل على صحته وثبوته عـن      )) أن ميوت 
النيب صلى اهللا عليه وسلم وهذه اآلية عظيمة وهي أعظم وأفضل آيـة يف              

 ،ب أن تقال بعد السالم وبعد هـذا الـذكر          ويستح ،كتاب اهللا سبحانه  
ويستحب أن تقال أيضا عند النوم وهي من أسباب حفظ اهللا للعبد مـن              
الشيطان ومن كل سوء كما صح بذلك احلديث عن النيب صلى اهللا عليـه        
وسلم وهي من أسباب دخول اجلنة إذا قاهلا بعد كل صالة فريضة كمـا              

 ، واملعـوذتني  ،قل هو اهللا أحد    كذلك يستحب له بعد هذا أن يقرأ         ،تقدم
 قل أعوذ بـرب     ، قل هو اهللا أحد    ،اإلمام واملنفرد واملأموم بينه وبني نفسه     

 أمـا  ، مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء، قل أعوذ برب الناس  ،الفلق
 قل هو اهللا    ،بعد املغرب والفجر فيقوهلا ثالثا يقرأ هذه السور الثالث ثالثا         

 قل أعوذ برب الناس ثالثـا بعـد         ،ب الفلق ثالثا   قل أعوذ بر   ،أحد ثالثا 
 ويستحب أيضا بعد الفجر واملغرب أن يقول ال إله إال اهللا            ،الفجر واملغرب 

وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو على كل شـيء               
 ،قدير عشر مرات زيادة على الذكر املشروع السابق بعد الفجر واملغـرب      

  .يث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمجاء يف ذلك عدة أحاد
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 للتأسي به صلى اهللا    -ول أن يوفقنا مجيعا     ؤواهللا جل وعال هو املس    
عليه وسلم واحملافظة على سنته واالستقامة على دينـه حـىت نلقـاه             

   . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.سبحانه
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  )١(بيان كيفية الوضوء والصالة

ة الوضوء والصالة على ضوء ما ثبت عن النيب صلى          أرجو بيان كيفي   :س
    جزاكم اهللا خريا ؟.اهللا عليه وسلم لشدة احلاجة إىل ذلك

 والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله        ، احلمد هللا رب العاملني    :ج
   : أما بعد،وصحبه

فقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يدل على أنه كان يف أول               
 وروي  ، ويسمي ألنه املـشروع    ، كفيه ثالثا مع نية الوضوء     الوضوء يغسل 

ال وضوء ملن مل يذكر     (( :عنه صلى اهللا عليه وسلم من طرق كثرية أنه قال         
 وقـد   ، فيشرع للمتوضئ أن يسمي اهللا يف أول الوضوء        )٢())اسم اهللا عليه  

 مث  ، فإن نسي أو جهل فال حرج      ،أوجب ذلك بعض أهل العلم مع الذكر      
شق ثالث مرات ويغسل وجهه ثالثا مث يغسل يديه مـع           يتمضمض ويستن 

املرفقني ثالثا يبدأ باليمىن مث اليسرى مث ميسح رأسه وأذنيه مرة واحـدة مث              
  يغسل رجليه مع الكعبني ثالث مرات يبدأ

                                                
  ).٨٤٤( من برنامج نور على الدرب الشريط رقم ١
  .)٣٩٨( وابن ماجه يف الطهارة وسننها برقم ،)٢٥( رواه الترمذي يف الطهارة برقم ٢
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 ألن النيب صلى اهللا عليـه       ،باليمىن وإن اقتصر على مرة أو مرتني فال بأس        
 ورمبا غسل بعض أعضائه     ،الثا ثالثا وسلم توضأ مرة مرة ومرتني مرتني وث      

 وذلك يدل على أن األمر فيه سعة واحلمد هللا لكـن            ،مرتني وبعضها ثالثا  
 وهذا إذا مل حيصل بول أو غائط فإن حصل شيء من ذلك             ،التثليث أفضل 

   .فإنه يبدأ باالستنجاء مث يتوضأ الوضوء املذكور

 ال يـشرع    أما الريح والنوم ومس الفرج وأكل حلم اإلبل فكل ذلك         
 وبعد الوضـوء    ، بل يكفي الوضوء الشرعي الذي ذكرناه      ،منه االستنجاء 

 أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك          :يشرع للمؤمن واملؤمنة أن يقوال    
له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله اللهم اجعلين من التوابني واجعلين مـن             

شرع ملن توضـأ     وي ،املتطهرين لثبوت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم        
أن يصلي ركعتني وتسمى سنة الوضوء وإن صلى بعد الوضـوء الـسنة             

   .الراتبة كفت عن سنة الوضوء

 فإنه ينوي بقلبه الصالة اليت يريد فعلها من فرض أو           :أما كيفية الصالة  
 وال يتلفظ بالنية لعدم الدليل على ذلك بل ذلك بدعة مث            ،نفل قبل التكبري  

الصالة اليت كرب هلا من فرض أو نفل رافعا يديـه إىل             اهللا أكرب ناويا     :يقول
 ويشرع لـه  ،حذاء منكبيه أو فروع أذنيه تأسيا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم       

  االستفتاح بنوع من االستفتاحات الثابتة عن النيب صلى اهللا عليه
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سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جـدك وال         (( :وسلم ومنها 
اللهم باعد بيين وبني خطاياي كما باعـدت بـني          (( :ومنها)) إله غريك 

املشرق واملغرب اللهم نقين من خطاياي كما ينقى الثوب األبـيض مـن             
اللـهم  (( :ومنـها )) الدنس اللهم اغسلين من خطاياي بالثلج واملاء والربد     

رب جربيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات واألرض عـامل الغيـب           
بادك فيما كانوا فيه خيتلفون اهدين ملا اختلـف         والشهادة أنت حتكم بني ع    

  .))فيه من احلق بإذنك إنك دي من تشاء إىل صراط مستقيم

وهناك أنواع أخرى من االستفتاحات صحيحة لكن هـذه الثالثـة           
 وبأي نوع استفتح املصلي صالته من األنواع الصحيحة أجـزأه           ،أخصرها

سمي مث يقرأ الفاحتة وما تيسر       مث يتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم مث ي        .ذلك
معها يف األوىل والثانية من الفجر والظهر والعـصر واملغـرب والعـشاء             

 ويقتصر على الفاحتـة يف      ،واجلمعة والعيد وصالة االستسقاء وصالة النفل     
 لـصحة  ، ويف الثالثة من املغرب،الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء     

عل النيب صلى اهللا عليه وسلم وإن قـرأ يف      األحاديث الواردة يف ذلك من ف     
الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاحتة بعض األحيان فال بأس ألنه قـد   
صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث أيب سعيد رضي اهللا عنه ما               

  يدل على
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 واألفضل أن يقرأ يف الفجر من طوال املفصل ويف العشاء والظهـر             .ذلك
 أمـا املغـرب     .أوساطه وأن تكون الظهر أطول من العـصر       والعصر من   

فيستحب أن يقرأ فيها من قصار املفصل يف بعض األحيان ويف بعضها من             
   .طواله لثبوت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

أما النافلة فيسلم فيها من كل ركعتني ويقرأ بعد الفاحتة ما شـاء إال              
 يف  ﴾قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ   ﴿ :سورةسنة الفجر فإنه يستحب أن يقرأ فيها        

 يف الثانية بعد الفاحتـة أو يقـرأ يف          ﴾قُلْ هو اللَّه أَحد   ﴿ :األوىل وسورة 
قُولُوا آمنا ِباللَِّه وما أُنِزلَ ِإلَينا ومـا أُنـِزلَ ِإلَـى ِإبـراِهيم              ﴿ :األوىل

قُـلْ يـا   ﴿ : ويف الثانية،الفاحتة اآلية من سورة البقرة بعد    )١(﴾وِإسماِعيلَ
       كُمنيبا وننياٍء بوٍة سا ِإلَى كَِلمالَوعاِب تلَ الِْكتاآلية من سورة آل     )٢(﴾أَه 

 وهكذا يف   ، ويف سنة املغرب يقرأ السورتني املذكورتني بعد الفاحتة        .عمران
 : سـورة  : أما صالة اجلمعة فيشرع أن يقرأ فيها بعد الفاحتة         .سنة الطواف 

هلْ أَتـاك حـِديثُ     ﴿ : وبسورة ، يف األوىل  ﴾سبِح اسم ربك الْأَعلَى   ﴿
 )اجلمعة( : أو بسورة  ،)اجلمعة واملنافقني ( : أو بسوريت  . يف الثانية  ﴾الْغاِشيِة

   :يف األوىل وسورة

                                                
  .١٣٦ سورة البقرة اآلية ١
  .٦٤ سورة آل عمران اآلية ٢
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 كل هذا قد ثبت عن النيب صـلى         . يف الثانية  ﴾هلْ أَتاك حِديثُ الْغاِشيةِ   ﴿
   . عليه وسلماهللا

ويستحب أن يقرأ يف صالة العيد وصالة االستسقاء مثلمـا يقـرأ يف             
ق ﴿ : ورمبا قرأ صلى اهللا عليه وسلم يف صالة العيد بسورة          ،صالة اجلمعة 

 بعد الفاحتة وكل ذلـك      ﴾اقْتربِت الساعةُ ﴿ : وسورة ﴾والْقُرآِن الْمِجيدِ 
بعد الفاحتة أجـزأه لقـول اهللا     وإن قرأ بغري هذه السور       ،واسع واحلمد هللا  

 ولقوله صلى اهللا عليه وسلم لألعرايب       )١(﴾فَاقْرُءوا ما تيسر ِمنه   ﴿ :سبحانه
مث اقرأ مـا تيـسر معـك مـن          ((الذي أساء يف صالته ملا علمه الفاحتة        

  .)٢())القرآن

وبعد القراءة يسكت سكتة لطيفة مث يرفع يديه كما رفع عند تكـبرية             
 اهللا أكرب مث يسوي ظهره وجيعل رأسه حياله         : للركوع قائال  اإلحرام ويكرب 

 سـبحان ريب العظـيم      :وجيعل يديه على ركبتيه مفرجيت األصابع ويقول      
 وهذا يستوي فيه املرأة والرجـل       ،سبحان ريب العظيم سبحان ريب العظيم     

  سبحانك اللهم ربنا وحبمدك( : ويشرع له أن يقول مع ذلك،مجيعا

                                                
  .٢٠ سورة املزمل اآلية ١
 بـاب  )كتاب الـصالة ( ومسلم يف ، واللفظ له)٥٧٨٢( برقم )كتاب االستئذان( أخرجه البخاري يف    ٢

  .)٦٠٢(وجوب قراءة الفاحتة برقم 
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واألفضل أن يكرر التسبيح ثالثا سـبحان ريب العظـيم           ) اللهم اغفر يل  
سبحان ريب العظيم سبحان ريب العظيم إن كرر أكثر فهو أفـضل مـا مل               

 وثبت عن أنس رضي اهللا عنـه أـم          ،يشق على املأمومني إذا كان إماما     
كانوا يعدون للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف الركـوع والـسجود عـشر              

رضي اهللا عنها قالت كان النيب صلى اهللا         وقد ثبت عن عائشة      ،تسبيحات
سبحانك اللـهم ربنـا     ((عليه وسلم يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده         

  .)١())وحبمدك اللهم اغفر يل

 :وجاء عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول يف ركوعه وسـجوده            
سـبوح  (( ،)٢())سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمـة      ((

 فإذا قال مثل هذا فحسن لقوله صلى اهللا         )٣())ة والروح قدوس رب املالئك  
 ويف هذا اقتداء بالنيب عليـه       )٤())صلوا كما رأيتموين أصلي   (( :عليه وسلم 

 أو  إذا كان إمامـاً   )) مسع اهللا ملن محده   (( : مث يرفع قائال   ،الصالة والسالم 
ند  ويرفع يديه مثلما رفع يف الركوع حيال منكبيه أو حيال أذنيه ع             منفرداً

  قوله مسع اهللا ملن محده مث بعد انتصابه

                                                
  .٢٨ سبق خترجيه يف ص ١
  .٢٨ سبق خترجيه يف ص ٢
  .٢٩ سبق خترجيه يف ص ٣
  .٣٩ ويف ص ،٧ سبق خترجيه يف ص ٤
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ربنا ولك احلمد محدا كثريا طيبا مباركـا فيـه مـلء            (( :واعتداله يقول 
)) السماوات وملء األرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعـد      

ألن هذا قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من قوله وفعله عليه الصالة               
 : بني الرجل واملرأة وإن زاد علـى هـذا فقـال   والسالم وال فرق يف هذا  

أهل الثناء واد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ال مانع ملا أعطيـت               ((
فـذلك حـسن ألن   )) وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلـد         

الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يقول ذلك يف بعض األحيـان عليـه              
   .الصالة والسالم

 وال ينفع ذا الغىن منـك       :يعين)) ينفع ذا اجلد منك اجلد    ال  (( :ومعىن
   .الغىن فاجلميع فقراء إىل اهللا سبحانه وتعاىل واجلد هو احلظ والغىن

عند الرفع من الركـوع     )) ربنا ولك احلمد  (( :وأما املأموم فإنه يقول   
ربنا ولك  (( :ويرفع يديه أيضا حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند الرفع قائال          

 أو اللهم ربنا ولـك      ، أو اللهم ربنا لك احلمد     ، أو ربنا لك احلمد    ،احلمد
 لكن اإلمام يقول    ،كل هذا مشروع لإلمام واملأموم واملنفرد مجيعا      )) احلمد

 مث يأيت باحلمـد بعـد       ، وهكذا املنفرد  ، مسع اهللا ملن محده أوال     :عند الرفع 
نا ولك احلمد    رب : أما املأموم فإنه يقول هذا عند ارتفاعه من الركوع         ،ذلك

   مسع اهللا ملن محده على الصحيح:وال يقول
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 ،املختار الذي دلت عليه األحاديث عن رسول اهللا عليه الصالة والـسالم           
والواجب االعتدال يف هذا الركن فال يعجل بالسجود إذا رفع بل يعتـدل             

 وقال بعض أهـل     ،ويطمئن قائما ويضع يديه على صدره هذا هو األفضل        
 لكن الصواب أن يضعهما على صدره يضع كف الـيمىن           ،العلم يرسلهما 

 هذا هو السنة ملا ثبت      ،على كف اليسرى كما فعل قبل الركوع وهو قائم        
عن النيب عليه الصالة والسالم أنه كان إذا كان قائما يف الصالة يضع كفه              

 كما ثبت من حديث وائل ابن       ،اليمىن على اليسرى يف الصالة على صدره      
بيصة بن هند الطائي عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه            ومن حديث ق   ،حجر
 وثبت مرسال من حديث طاووس عن الرسول صـلى اهللا عليـه             ،وسلم

 ، وإن أرسل يديه فال حرج عليه وصالته صـحيحة  ،وسلم وهذا هو السنة   
لكنه ترك السنة وال ينبغي لإلخوان يف أفريقيا وال يف غريها الرتاع يف هذا               

لتعليم بالرفق واحلكمة واحملبة ألخيه كما حيب لنفسه        والشحناء؛ بل يكون ا   
 وجاء يف حديث سهل بن سعد املخـرج يف          ،هكذا ينبغي يف هذه األمور    

كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمىن       ( :صحيح البخاري رمحه اهللا أنه قال     
 قال أبو حازم الراوي عـن       )على ذراعه اليسرى إذا كان قائما يف الصالة       

   فدل ذلك)١()إال ينمي ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلمال أعلمه ( :سهل

                                                
 ،)١٤٠( بـرقم    )األذان(والبخـاري يف    . )٢٢٣٤٢( برقم   )باقي مسند األنصار  (يف   رواه اإلمام أمحد     ١

  .)٣٧٨( برقم )النداء للصالة(ومالك يف املوطأ يف كتاب 
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على أنه يف الصالة إذا كان قائما يضع يده اليمىن على ذراعه اليـسرى يف               
 ويف هذا اجلمـع بينـه وبـني         ، على كفه وطرف ذراعه    : واملعىن ،الصالة

 ألنه إذا وضع يده على الرسغ والـساعد         ،حديث وائل بن حجر وقبيصة    
 وهذا يشمل القيام قبـل  ،راع ألن الساعد من الذراعفقد وضعها على الذ  

 وهذا االعتدال بعد الركـوع مـن        ، والقيام الذي بعد الركوع    ،الركوع
 وبعض الناس يعجل من حني يرفع يرتل ساجدا         ،أركان الصالة وال بد منه    

وهذا ال جيوز بل الواجب على املصلي أن يعتدل بعد الركوع ويطمئن وال             
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا وقف        ( :هللا عنه  قال أنس رضي ا    ،يعجل

  .)بعد الركوع يعتدل ويقف طويال حىت يقول القائل قد نسي

 بل يطمئن بعد    ،فالواجب على املصلي يف الفريضة أو النافلة أال يعجل        
الركوع طمأنينة واضحة يأيت فيها بالذكر املشروع وهكذا بني السجدتني          

ريب اغفر يل ريب اغفر يل      (( :يقول بينهما يطمئن ويعتدل بني السجدتني و    
   .كما فعل النيب عليه الصالة والسالم)) ريب اغفر يل

مث بعد هذا احلمد والثناء واالعتدال والطمأنينة بعد الركـوع يـنحط          
   بدون رفع اليدين ألن)اهللا أكرب( :ساجدا قائال
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قـام  الثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عدم الرفـع يف هـذا امل              
 ، وركبتيه ، وكفيه - هذا عضو  - جبهته وأنفه  :فيسجد على أعضائه السبعة   

أمرت أن أسـجد    (( : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،وعلى أصابع قدميه  
على سبعة أعظم اجلبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتني وأطراف           

  .)١())القدمني

يسجدوا علـى   هذا هو املشروع واملفروض على الرجال والنساء أن         
 اليـدين   : والكفني يعـين   .- هذا عضو    -األعضاء السبعة اجلبهة واألنف     
 . أطراف أصابعه ضاما بعضها إىل بعـض :يبسطهما وميدمها إىل القبلة يعين   

 على أصابع القدمني باسطا هلا علـى        : وأطراف القدمني يعين   .والركبتني
طرافهـا إىل    أطراف األصابع على األرض معتمدا عليها وأ       : يعين ،األرض
 واألفضل هو أن يقدم ركبتيه      ، هكذا فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم       ،القبلة

 وذهب بعض أهل العلم     ،قبل يديه عند احنطاطه للسجود وهذا هو األفضل       
 ولكن األرجح أنه يقدم ركبتيه قبل يديه ألنه ثبت مـن           ،إىل أنه يقدم يديه   

أنه كان إذا سـجد     حديث وائل بن حجر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           
 وجاء يف حديث آخر عن أيب هريرة رضي اهللا عنه           ،وضع ركبتيه قبل يديه   

  ال يربك أحدكم كما يربك(( :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

                                                
  ).٣٢( سبق خترجيه يف ص ١
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 يضع  : فاحتج به بعض أهل العلم وقال      )١())البعري وليضع يديه قبل ركبتيه    
 وهذا هو الذي    ، يديه  بل يضع ركبتيه قبل    : وقال آخرون  ،يديه قبل ركبتيه  

 فإذا برك املؤمن علـى      ،خيالف به بروك البعري ألن بروك البعري يبدأ باليدين        
 : وهذا هو الـصواب    ، وهذا هو املوافق حلديث وائل     ،ركبتيه خالف البعري  

أن يسجد على ركبتيه أوال مث يضع يديه على األرض مث يضع جبهته وأنفه              
فـع جبهتـه أوال مث يديـه مث          هذا هو املشروع فإذا رفع ر      ،على األرض 

 هذا هو املشروع الذي جاءت به السنة عن النيب صلى اهللا عليـه              ،ركبتيه
وليضع (( : وأما قوله يف حديث أيب هريرة      ،وسلم وهو اجلامع بني احلديثني    

فالظاهر واهللا أعلم أنه وهم من بعض الرواة كما ذكـر           )) يديه قيل ركبتيه  
حىت )) وليضع ركبتيه قبل يديه   (( :لصواب وإمنا ا  ،ذلك ابن القيم رمحه اهللا    

يوافق آخر احلديث أوله وحىت يتفق مع حديث وائل بن حجر وما جـاء              
 سبحان ريب األعلى ويكـرر ثالثـا أو         : ويف هذا السجود يقول    ،يف معناه 

 ، لكن يراعي اإلمام املأمومني حىت ال يشق عليهم        ،مخسا أو أكثر من ذلك    
 كذلك املأموم تابع إلمامه     ،ال بعض الشيء  أما املنفرد فهذا ال يضره لو أط      

 والسنة لإلمـام واملـأموم      ،يسبح ويدعو ربه يف السجود حىت يرفع إمامه       
  واملنفرد الدعاء يف

                                                
  .٣٣ سبق خترجيه يف ص ١



  

 - ٦٣ -

أما الركوع فعظموا فيه الرب     (( :السجود لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      
 رواه مسلم   )١())وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقمن أن يستجاب لكم        

 فحري أن يستجاب لكم ويف صحيح مسلم أيضا عن          : صحيحه واملعىن  يف
أقرب ما يكون العبد من ربه وهـو        (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      

 وثبت عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنـه          )٢())ساجد فأكثروا الدعاء  
 خرجـه مـسلم يف   )٣())إين يت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا   (( :قال

   .صحيحه

فالركوع والسجود ليس فيهما قراءة فال يقرأ املصلي يف الركـوع وال   
 ويف حـال  ، إمنا القراءة يف حال القيام يف حق من قدر عليـه        ،يف السجود 

 أما السجود والركوع    ،القعود يف حق من عجز عن القيام يقرأ وهو قاعد         
ـ         ،فليس فيهما قراءة   ادة  وإمنا فيهما تسبيح الرب وتعظيمه ويف السجود زي

سبحان ريب األعلى سبحان ريب األعلى سبحان       ( :على ذلك الدعاء فيقول   
   وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويدعو)ريب األعلى

                                                
  .٣٤ سبق خترجيه يف ص ١
  .٣٥ سبق خترجيه يف ص ٢
 والنـسائي يف  ،)٤٧٩( ومسلم يف الصالة برقم  ،)١٩٠٣( برقم   )مسند بين هاشم  ( رواه اإلمام أمحد يف      ٣
  .)٨٧٦( برقم )الصالة( وأبو داود يف ،)١٠٤٥( برقم )كتاب التطبيق(
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اللهم اغفر يل ذنيب كله دقـه وجلـه وأولـه    (( :يدعو يف سجوده ويقول 
 .)١())...وآخره وعالنيته وسره

يب صـلى اهللا    ويستحب للمسلم أن يدعو ذا الدعاء الذي دعا به الن         
 وثبت يف صحيح مسلم أيضا عن       .عليه وسلم كما رواه مسلم يف صحيحه      

 :أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كـان يقـول              
  .))الدعاءأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا ((

فهذا يدلنا على شرعية كثرة الدعاء يف السجود من اإلمام واملـأموم            
 سـبحان ريب    : فيدعو كل منهم يف سجوده مع التسبيح بعد قول         ،ملنفردوا

 ملا سـبق    ، سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل       : ومع قول  ،األعلى
يف حديث عائشة رضي اهللا عنها عند الشيخني البخاري ومسلم رمحة اهللا            

 كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يكثر أن يقول يف ركوعه            :عليهما قالت 
  .)٢())سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل(( :سجودهو

ويشرع مع هذا اإلكثار من الدعاء يف طلب خريي الدنيا واآلخرة فـال             
 أو  ،)اللهم ارزقين ذرية صاحلة   ( :حرج أن يطلب حاجاته الدنيوية كأن يقول      

  ما أو ،) أو ماال حالال، أو ذرية طيبة،اللهم ارزقين زوجا صاحلا( :تقول املرأة

                                                
  .٣٥ سبق خترجيه يف ص ١
  .٢٨ سبق خترجيه يف ص ٢
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أشبه ذلك من حاجات الدنيا ويدعو فيما يتعلق باآلخرة وهـو األكثـر             
اللهم اغفر يل ذنيب كله دقه وجله وأولـه وآخـره           ( :واألهم كأن يقول  

 اللـهم  ، وارزقين الفقه يف الدين  ، اللهم أصلح قليب وعملي    ،وعالنيته وسره 
  اللهم إين أسألك اهلدى والتقـى والعفـاف        ،إين أسألك اهلدى والسداد   

 اللهم أدخلين اجلنة وأجنين من      ، اللهم اغفر يل ولوالدي وللمسلمني     ،والغىن
 وما أشبه ذلك من الدعاء فيكثر يف سجوده من الدعاء ولكن مـن              )النار

 بل يراعي املأمومني حىت ال يشق عليهم إذا         ،غري إطالة تشق على املأمومني    
 وحبمـدك   سبحانك اللهم ربنا  (( : ويقول مع ذلك يف سجوده     ،كان إماما 

 مرتني أو ثالثا كما فعله املـصطفى عليـه   - كما تقدم-)) اللهم اغفر يل 
 وجيلـس مفترشـا     ، اهللا أكرب  : مث يرفع من السجدة قائال     ،الصالة والسالم 

يسراه ناصبا ميناه فيضع يده اليمىن على فخذه اليمىن أو على الركبة باسطا             
ى أو على ركبته     ويضع يده اليسرى على فخذه اليسر      ،أصابعه على ركبته  

ويبسط أصابعه على ركبته هكذا السنة إذا جلس بني السجدتني يضع يده            
اليمىن على فخده اليمىن أو على ركبته اليمىن ويده اليسرى على ركبتـه             

 ريب اغفر يل ريب اغفر يل ريب اغفـر يل         :اليسرى أو فخذه اليسرى ويقول    
 : يقول مع هـذا     ويستحب أن  ،كما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعل       

  اللهم اغفر يل وارمحين واهدين واجربين وارزقين((
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   . بالنيب صلى اهللا عليه وسلمتأسياً)) وعافين

 ويسجد على جبهته وأنفـه  ، اهللا أكرب:مث بعد ذلك يسجد الثانية قائالً  
 ،وعلى كفيه وركبتيه وعلى أطراف قدميه كما فعل يف الـسجدة األوىل           

يه وفخذيه عن ساقيه ال يربك بروك البهيمة بل         ويعتدل فريفع بطنه عن فخذ    
اعتدلوا يف السجود   (( :يعتدل يف السجود لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        

 وقـال عليـه الـصالة       ،)١())وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب     
 فالسنة أن يعتدل    )٢())إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك     (( :والسالم

ض رافعا ذراعيـه عنـها وال يبـسطهما         ويكون واضعا كفيه على األر    
 بل يرفعهما ويرفع بطنه عن فخذيـه ويرفـع          ،كالكلب والذئب وحنومها  

فخذيه عن ساقيه حىت يعتدل يف السجود ويكون مرتفعا معتدال واضـعا            
 كما أمر ذا النيب صـلى اهللا        ،كفيه على األرض رافعا ذراعيه عن األرض      

 : مث يقـول يف الـسجود      ،م وكما فعل عليه الصالة والـسال      ،عليه وسلم 
 ويـدعو   ، سبحان ريب األعلـى    ، سبحان ريب األعلى   ،سبحان ريب األعلى  

 سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللـهم       :كما تقدم يف السجود األول ويقول     
   مث يكرب رافعا ناهضا إىل،اغفر يل مثلما قال يف السجود األول

                                                
  .١١ سبق خترجيه يف ص ١
  .٣٧ سبق خترجيه يف ص ٢
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جود الثاين يسميها    واألفضل أن جيلس جلسة خفيفة بعد الس       ،الركعة الثانية 
 جيلس على رجله اليـسرى مفروشـة        )جلسة االستراحة (بعض الفقهاء   

 ولكن خفيفة ليس فيها ذكر وال       ،وينصب اليمىن مثل حاله بني السجدتني     
 لكن األفـضل أن     ، وإن قام ومل جيلس فال حرج      ،دعاء وهذا هو األفضل   

 إن  :العلـم  وقال بعض أهل     ،جيلسها كما فعلها النيب صلى اهللا عليه وسلم       
 ولكن الصحيح أا سـنة      ،هذه اجللسة تفعل عند كرب السن وعند املرض       

مطلقا جاء النص ا ولو كان املصلي شابا وصحيحا فهي مستحبة علـى             
 جلسة خفيفة ليس فيها ذكر وال دعاء        : ولكنها غري واجبة وهي    ،الصحيح

أ الفاحتة بعـد     مث يقر  ، اهللا أكرب  : مث ينهض إىل الثانية مكربا قائال      ،كما تقدم 
 وإن ترك التعوذ واكتفـى      ،أن يسمي اهللا ويتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم       

 ألنه مـع قـراءة   ؛ وإن أعاده فهو أفضل   ،بالتعوذ األول يف األوىل فال بأس     
 ويقـرأ  ، مث يقرأ الفاحتـة ،جديدة فيتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ويسمي 

 تكون القراءة يف الثانيـة       لكن ،بعدها سورة أو آيات كما فعل يف األوىل       
أقل من األوىل كما ثبت ذلك يف الصحيحني مـن حـديث أيب قتـادة               

 كما فعـل    ،فإذا فرغ من القراءة كرب للركوع     ، األنصاري رضي اهللا عنه     
 مث يضع يديه علـى ركبتيـه        ، اهللا أكرب  :يف الركعة األوىل رافعا يديه قائال     

 ويكون رأسه   ،ه مستويا  ويكون ظهر  ،مفرجيت األصابع كما فعل يف األول     
  حيال
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 هكذا كان يفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم كما يف حديث            ،ظهره مستويا 
 )ثالثا()) سبحان ريب العظيم  (( :أيب محيد الساعدي رضي اهللا عنه ويقول      

سبحانك اللهم ربنـا    (( : ويستحب أن يقول مع ذلك     ،أو مخسا أو سبعا   
سبحان ذي اجلـربوت    (( :ل وإن قا  ،كما تقدم )) وحبمدك اللهم اغفر يل   

سبوح قـدوس   (( : وهكذا ،فحسن أيضا )) وامللكوت والكربياء والعظمة  
كل هذا حسن فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم مع          )) رب املالئكة والروح  

   .مراعاة اإلمام عدم املشقة على املأمومني

 مسع اهللا ملن محده إذا كان إماما أو منفردا          :مث ينهض من الركوع قائال    
 :ا تقدم يف الركعة األوىل رافعا يديه حذو منكبيه أو أذنيـه مث يقـول              كم

ربنا ولك احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه ملء الـسماوات ومـلء             ((
، هذا هو األفـضل  ))األرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد   

  اللـهم ،أهل الثناء واد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد (( :إن زاد فقال  
، فهو  ))ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد             

 وهذا احلكم عام لإلمـام واملـأموم        ،سنة فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم      
 : لكن املأموم عند الرفع ال يقول مسع اهللا ملن محده بل يقول            ،واملنفرد مجيعا 

د الفراغ مـن هـذا    مث بع  - كما سبق يف الركعة األوىل     -ربنا ولك احلمد  
  الذكر يكرب وخير ساجدا كما فعل يف الركعة األوىل ويفعل يف
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 وال يرفع يديه    ،سجوده وجلسته بني السجدتني كما فعل يف الركعة األوىل        
 ويقـول يف    ،عند السجود لعدم ثبوت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم          

)) ألعلىسبحان ريب األعلى سبحان ريب األعلى سبحان ريب ا        (( :سجوده
ويدعو مبا تيسر اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فإنه كان صلى اهللا عليـه   

اللهم اغفر يل ذنيب كله دقه وجله وأوله وآخره         (( :وسلم يقول يف سجوده   
أقرب ما يكون العبد مـن ربـه   (( :وصح عنه أنه قال .)) وعالنيته وسره 

إين يت  (( :والسالموقال أيضا عليه الصالة     )) وهو ساجد فأكثروا الدعاء   
أن أقرا القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيـه الـرب وأمـا             

أخرجهما مـسلم   )) السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقمن أن يستجاب لكم       
   .يف صحيحه

مث يرفع من السجدة األوىل وجيلس بني السجدتني معتـدال مطمئنـا            
قول بني السجدتني   ويستحب أن ي  )) رب اغفر يل رب اغفر يل     (( :ويقول

مث يكرب  )) اللهم اغفر يل وارمحين واهدين واجربين وارزقين      (( :مع ما تقدم  
   .ويسجد الثانية ويقول فيها مثل ما قال يف األوىل

مث يرفع وجيلس للتشهد األول إذا كانت الـصالة رباعيـة كـالظهر           
التحيـات هللا   (( :والعصر والعشاء أو ثالثية كـاملغرب فيـأيت بالتـشهد         

 السالم  ، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته       ،صلوات والطيبات وال
  ،علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني
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هذا هو الثابت يف    )) أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله          
   .الصحيحني من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه

صل على حممد وعلـى     اللهم  (( :ويستحب أن يقول بعد هذا التشهد     
 اللهم  ،آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد           

بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبـراهيم وعلـى آل              
لعموم األحاديث الواردة يف األمر بالصالة علـى    )) إبراهيم إنك محيد جميد   

 التـشهد األول فـال    وإن تركها يف  ،النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التشهد      
حرج ألنه قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بعض األحاديث أنـه               

 ،ض إىل الثالثة بعد الشهادتني ومل يصل على النيب صلى اهللا عليه وسـلم             
فإذا فرغ من هذا التشهد وصلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم ألنه هـو               

 أكرب رافعا يديه كما ثبت ذلـك    اهللا :األفضل ينهض مكربا إىل الثالثة قائال     
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما وغريه              
حىت يأيت بالثالثة كاملغرب وحىت يأيت بالثالثة والرابعة يف العـشاء والظهـر    

 وتكفيه الفاحتـة    ،والعصر ويقرأ الفاحتة يف الثالثة والرابعة هذا هو األفضل        
ذا من حديث قتادة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم          بدون زيادة كما ثبت ه    

 وهكذا  ،كان يقرأ يف الركعتني األخريتني من الظهر والعصر بفاحتة الكتاب         
   ويف الثالثة والرابعة من العشاء،يفعل املصلي يف الثالثة من املغرب
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إن و ،ألنه مل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه زاد فيهما على الفاحتة             
 الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاحتة يف بعض األحيان فحسن            قرأ يف 

ألنه قد ثبت من حديث أيب سعيد رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليـه                
 بعد فراغه من قراءة الفاحتة يف الثالثـة مـن           مث ،وسلم ما يدل على ذلك    

ا فعل يف    ويف الثالثة والرابعة من العصر والظهر والعشاء يركع كم         ،املغرب
 مث يرفع من الركوع كما      ،األوىل والثانية مث يقول يف ركوعه مثل ما تقدم        

 ويعتدل بعد الركوع ويقول مثل ما قـال         ،فعل يف الركعة األوىل والثانية    
 مث ينحط ساجدا بعد الركـوع يف        ،بعد الركوع يف الركعة األوىل والثانية     

مثل ما فعـل يف الركعـة        اهللا أكرب فيسجد سجدتني      :الثالثة والرابعة قائال  
 ، ويقول فيهما وبينهما مثلما تقدم يف الركعة األوىل والثانية         ،األوىل والثانية 

 والثالثة مـن    ،فإذا فرغ من السجود يف الرابعة من الظهر والعصر والعشاء         
 والثانية من الفجر واجلمعة والعيد جلس للتشهد وقرأه كما فعـل            ،املغرب

تحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك      ال(( :يف التشهد األول فيقول   
أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشـهد        

مث يصلي علـى الـنيب      )) أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله         
اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبـراهيم        (( :فيقول

  ،نك محيد جميدوعلى آل إبراهيم إ
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اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل             
هذه الصفة هي أكمل الصفات الواردة عن النيب        )) إبراهيم إنك محيد جميد   

 وإن أتى بصفة غريها مما ثبت عن الـنيب صـلى اهللا       ،صلى اهللا عليه وسلم   
الظهـر والعـصر     وهي فرض يف التشهد األخري من        ،عليه وسلم فال بأس   

 ويف صالة الفجر واجلمعة والعيـدين يف أصـح قـويل       ،واملغرب والعشاء 
 واألصـل يف األمـر      ،العلماء ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمـر مـا          

 مث يستعيذ باهللا من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليا             ،الوجوب
 عليه وسلم كان     ألن الرسول صلى اهللا    ؛واملمات ومن فتنة املسيح الدجال    

 ويستحب أن يدعو يف هذا التـشهد مبـا        ،يفعل ذلك ويأمر به يف التشهد     
اللهم أعين على ذكرك وشـكرك وحـسن        (( :ورد من الدعاء ومن ذلك    

اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا وال يغفـر         (( :، ومن ذلك  )) عبادتك
الذنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين إنك أنـت الغفـور              

، وإن دعا بغري ذلك من أنواع الدعاء الوارد عن النيب صلى اهللا             )) الرحيم
 وإن دعا بغري ذلك من الدعوات اليت مه فـال           ،عليه وسلم فكله حسن   

حرج يف ذلك إذا مل يكن يف ذلك حمذور شرعي لقول النيب صلى اهللا عليه               
ء مث ليتخري مـن الـدعا     ((وسلم يف حديث ابن مسعود ملا علمهم التشهد         

  :ويف رواية أخرى .)١())أعجبه إليه فيدعو

                                                
  .١٣ سبق خترجيه يف ص ١
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 مث يسلم   . وكلها روايات صحيحة   )١())مث ليتخري بعد من املسألة ما شاء      ((
 الـسالم علـيكم     ، عن ميينه  ،السالم عليكم ورمحة اهللا   (( :تسليمتني قائال 

 وعمال بقولـه    ، بالنيب صلى اهللا عليه وسلم     تأسياً))  عن يساره  ،ورمحة اهللا 
 صلوا كما رأيتموين أصلي هذا التسليم ركن مـن          :ه وسلم صلى اهللا علي  

 فلو  ، أما االلتفات فسنة   ،أركان الصالة ال خيرج منها خروجا شرعيا إال به        
سلم ومل يلتفت صحت صالته وخرج بذلك من الصالة لكن يكون تاركا            

   . واهللا ويل التوفيق.للسنة وهي االلتفات

  

                                                
  .١٣ سبق خترجيه يف ص ١
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 )١(حكم دعاء االستفتاح

 من اجلزائر يقول يف سؤاله بعض أئمـة املـساجد يف            .م . ع .األخ أ  :س
رمضان ال يقرءون دعاء االستفتاح يف صالة التراويح فما حكم فعلهم هـذا ؟              

   .أثابكم اهللا

 . االستفتاح سنة يف الفريضة والنافلة ومن تركه فال شـيء عليـه            :ج
   .واهللا ويل التوفيق

  

 )٢( في دعاء االستفتاح)وتعالى جدك( :معنى قول

    ؟)وتعاىل جدك( :ما معىن قولنا يف دعاء االستفتاح للصالة :س

 تعاىل كربياؤك وعظمتك كما قال سبحانه يف سـورة  : معىن ذلك :ج
 تعالَى جد ربنا ما اتخـذَ صـاِحبةً وال      وأَنه﴿ : عن اجلن أم قالوا    ،اجلن
   . وفق اهللا اجلميع)٣(﴾ولَدا

                                                
  ).الة العربية(ة املوجهة لسماحته من من ضمن األسئل ١
  . من الرياض يف جملس مساحته. س. سؤال موجه من ع٢
  .٣ سورة اجلن اآلية ٣
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  ة البالدرد على ما نشر في جريد

  حول ما نسب إلى سماحته من بعض األدعية
 )١(التي تقال عند ذكر الجنة والنار

 من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكـرم سـعادة               
 سالم عليكم ورمحة    . آمني ، وفقه اهللا لكل خري    ،رئيس حترير جريدة البالد   

   : أما بعد.اهللا وبركاته

 ٢٠ الصادر يوم األحـد      )١١٠٣٠(العدد  فقد جاء يف جريدة البالد      
"  حتت عنوان    )٨( هـ يف صفحة روضة اإلسالم       ١٤١٥ربيع اآلخر سنة    

   :السؤال التايل مع جوابه املنسوب إيل وهو" فتاوى العلماء 

 مسعت بعض املصلني أثناء قراءته القـرآن يف الـصالة يقطـع      :س
للهم إين أسـألك     ا :القراءة ويدعو بأدعية مناسبة فيقول عند ذكر اجلنة       

   فهل ذلك جائز شرعا ؟ ، اللهم أجرين من النار: وعند ذكر النار،اجلنة

                                                
  . هـ١٤١٥ / ٥ /١٢ وتاريخ )١٥٠٨( صدر من مكتب مساحته برقم ١
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 يسن لكل من قرأ يف الصالة أو غريها إذا مر بآية رمحـة أن               :اجلواب
 وإذا  . وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار         ،يسأل اهللا تعاىل من فضله    

 ، أو حنـو ذلـك     ،ه وتعـاىل   سبحان :مر بآية ترتيه هللا سبحانه نزهه فقال      
 : أن يقـول   )١(﴾أَلَيس اللَّه ِبأَحكَِم الْحاِكِمني   ﴿ .ويستحب لكل من قرأ   

أَلَيس ذَِلك ِبقَاِدٍر علَـى     ﴿ :إذا قرأ و ،)بلى وأنا على ذلك من الشاهدين     (
فَِبأَي حِديٍث بعـده  ﴿ : وإذا قرأ،)بلى أشهد( : قال )٢(﴾أَنْ يحِيي الْموتى  

فَِبـأَي آالِء ربكُمـا     ﴿ :إذا قـرأ  و ،)آمنـت بـاهللا   ( : قال )٣(﴾يؤِمنونَ
سـبِح  ﴿ :إذا قرأ و ،)ال نكذب بشيء من آيات ربنا     ( : قال )٤(﴾تكَذِّباِن

 ويستحب هذا لإلمام    ،)سبحان ريب األعلى  ( : قال )٥(﴾اسم ربك الْأَعلَى  
 وكذلك احلكـم  ،هم كالتأمني ألنه دعاء فهو مطلوب من ،واملأموم واملنفرد 

   ا هـ .يف القراءة يف غري الصالة

                                                
  .٨ سورة التني اآلية ١
  .٤٠ سورة القيامة اآلية ٢
  .٥٠ سورة املرسالت اآلية ٣
  .١٣  سورة الرمحن اآلية٤
  .١ سورة األعلى اآلية ٥
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 وقد سبق أن كتبنـا      ،وال أدري من أين نقلتم هذا السؤال مع جوابه        
 هـ نستوضح عن املـصدر      ١٤١٥ / ١ / ٦ وتاريخ   ١ / ٤٠لكم برقم   

   .الذي تأخذون منه هذه الفتاوى

   : منها.وهذا السؤال وجوابه فيه أشياء لست أفيت ا

 ألن  ، وآخر سورة املرسـالت    ،ا يقال عند آخر قراءة سورة التني       م -
   .احلديث يف ذلك ضعيف

 ﴾فَِبأَي آالِء ربكُما تكَذِّبانِ   ﴿ : ومنها ما ذكرمت أنه يقال عند قراءة       -
فإنه مل ينقل عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول ذلك عند قراءته هذه               

   .اآلية يف الصالة أو غريها
ا املنقول عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه ملا قرأ سورة الرمحن علـى              وإمن

الصحابة رضي اهللا عنهم أخربهم أن اجلن كانوا يقولون ملا قرأ عليهم هذه             
 وال شيء من نعمك ربنـا نكـذب         ﴾فَِبأَي آالِء ربكُما تكَذِّبانِ   ﴿ :اآلية

   .فلك احلمد
ه هذا السؤال وجوابـه      فأرجو اإلفادة عن أي كتاب نقلتم عن       :فاصلة

وأرجو أن ترسلوا إيل األسئلة اليت حتبون اجلواب عنها حىت أجيب عنها إن             
 وال أمسح لكم أن تنقلوا اجلواب إال من كتاب آذن لكم بالنقـل              ،شاء اهللا 

  . حذرا من األخطاء،منه
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 والـسالم  ، وأعاننا وإياكم على كل خـري     ،وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه    
   . وبركاتهعليكم ورمحة اهللا

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء
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 )١(ليس بين صالة الرجل وصالة المرأة فرق

   : من كينيا- ي. ف. ع. أ:من السائلة

 يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم صلوا كما رأيتموين         :السؤال األول 
ن هذا احلديث أنه ال فرق بني صالة الرجل وصالة املرأة           أصلي والذي يفهم م   

ال يف القيام وال يف القعود وال يف السجود وعلى هذا فأنا أعمل به منذ بلـوغي    
سن التكليف ولكن عندنا نساء يف كينيا خياصمنين ويقلن إن صـالتك غـري              
صحيحة ألا تشبه صالة الرجل ويذكرن أمثلة ختتلف فيها صالة الرجل عـن             

الة املرأة عند إمساك اليدين عند الصدر وإطالقهمـا واسـتواء الظهـر يف              ص
الركوع وغري ذلك يف األمور اليت أقتنع ا فأود أن تبينوا يل هل بـني صـالة                 

   الرجل وصالة املرأة يف األداء فرق ؟

 الصواب أنه ليس بني صالة الرجـل        ، أيتها األخت يف اهللا السائلة     :ج
كره بعض الفقهاء من الفرق ليس عليـه دليـل          وصالة املرأة فرق وما ذ    

 :واحلديث الذي ذكرتيه يف السؤال وهو قول النيب عليه الصالة والـسالم           
  صلوا كما رأيتموين((

                                                
  . من برنامج نور على الدرب١
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 إال مـا    ، والتشريعات تعم الرجال والنساء    ،أصل يعم اجلميع   ،)١())أصلي
 فالسنة للمرأة أن تصلي كما يصلي الرجل يف         .قام عليه الدليل بالتخصيص   

 وغري ذلك هذا هو     ،الركوع والسجود والقراءة ووضع اليدين على الصدر      
األفضل وهكذا وضعها على الركبتني يف الركوع وهكذا وضعهما علـى           

 وهكذا استواء الظهر    ،األرض يف السجود حيال املنكبني أو حيال األذنني       
يف الركوع وهكذا ما يقال يف الركوع والسجود وبعد الرفع من الركوع            

 عمال بقولـه  ،الرفع من السجود وبني السجدتني كله كالرجل سواء وبعد  
رواه البخـاري يف    )) صلوا كما رأيتموين أصلي   (( :صلى اهللا عليه وسلم   

   .الصحيح

  ؟ فهل صاليت صحيحة،أصلي وأنا أدافع الريح أحيانا :السؤال الثاين

ل بالريح أو البول أو الغـائط شـغال    ِغ الواجب على املؤمن إذا ش     :ج
ذي أنه ال يدخل الصالة بل يقضي حاجته من غائط وبـول وريـح مث               يؤ

 هذا هـو    ،يتوضأ ويصلي وهو خاشع القلب واجلوارح مقبل على صالته        
ال (( :الذي ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة لقول النيب صلى اهللا عليـه وسـلم            

  صالة حبضرة

                                                
  .٣٩ ويف ص ٧ سبق خترجيه يف ص ١
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عنامها  والريح يف م   ، يعين البول والغائط   )١())طعام وال وهو يدافعه األخبثان    
فإن الريح إذا اشتدت تكون يف معىن البول والغائط يف إيذاء املـصلي ويف              
إشغاله عن صالته فاملشروع لك أيتها األخت يف اهللا إذا أحسست بالريح            

   .الشديدة أن تتخلصي منها وتتوضئي مث تصلي

  حكم تكرار السورة من القرآن
  )٢(في األسبوع مرتين أو ثالثاً

  هل جيوز أن تكرر سورة مـن القـرآن يف          :يسأل الرياض   - ا . م .م :س
   األسبوع مرتني أو ثالثا أو أكثر؟

 جيوز تكرار السورة يف األسبوع ويف اليوم ولـيس لـذلك حـد         :ج
 بل جيوز أن يكررها يف الركعتني بعد الفاحتة يف صالة واحدة وقد             ،حمدود

 يف  )ِإذَا زلِْزلَـتِ  ( :صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قـرأ سـورة           
   .الركعتني األوىل والثانية

  

                                                
 بـرقم  )املساجد ومواضع الـسجود ( ومسلم يف ،)٢٣٠٣٧( برقم  )باقي مسند األنصار  ( رواه أمحد يف     ١
  ).٨٢( برقم )الطهارة( وأبو داود يف ،)٨٦٩(
  .)٧١( اجلزء األول ص )كتاب الدعوة( نشرت يف ٢
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  السنة لإلمام والمنفرد
  )١(أن يقرءا في األولى أطول من الثانية

 ما احلكم لو قرأ اإلمام يف الصالة        : يسأل ، مصر - كفر الشيخ  - م .ع :س
   ؟ )والضحى( : مث قرأ يف الثانية)قل هو اهللا أحد( :يف الركعة األوىل مثال

أ يف الركعة األوىل أقل مما يقرأ يف الثانية          ال حرج على اإلمام إذا قر      :ج
 وعموم قول الـنيب     )٢(﴾فَاقْرُءوا ما تيسر ِمنه   ﴿ :لعموم قول اهللا سبحانه   

إذا قمت إىل الـصالة فأسـبغ       (( :صلى اهللا عليه وسلم للذي أساء صالته      
 ويف  )٣())الوضوء مث استقبل القبلة فكرب مث اقرأ مبا تيسر معك من القـرآن            

 لكنه بذلك قد تـرك  . احلديث)٤())مث اقرأ بأم القرآن ومبا شاء اهللا      (( :لفظ
 تـدل   ،األفضل ألن السنة الثابتة عنه صلى اهللا عليه وسلم من قوله وفعله           

  على أن السنة لإلمام واملنفرد

                                                
  ).الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  ١
  .٢٠ سورة املزمل اآلية ٢
  .)٦٠٢( برقم )الصالة( ومسلم يف ، واللفظ له)٥٧٨٢( برقم )االستئذان( رواه البخاري يف ٣
  ).٧٣٠( برقم )الصالة( رواه أبو داود يف ٤
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 أما املأموم   ، يف مجيع الصلوات اخلمس    ،أن يقرأ يف األوىل أطول من الثانية      
   . اجلميع وفق اهللا.فهو تبع إلمامه

  )١(قراءة سورة الزلزلة في ركعتي الفجر

 الحظت بعض األئمة يقرأ سورة الزلزلة يف ركعيت الفجر مـستدلني           :س
 فما رأيكم يف ذلك؟ جزاكم ،على ذلك أنه كان من هديه عليه الصالة والسالم      

   .اهللا خرياً
 قد روى أبو داود عن معاذ بن عبد اهللا اجلهين بإسناد حـسن أن               :ج
من جهينة أخربه بأنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف الـصبح         رجال  

﴿  ضلِْزلَِت الْأَروأخرج النسائي بإسـناد     ،)٢( يف الركعتني كلتيهما   ﴾ِإذَا ز 
 قرأ  ،حسن عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم             

 مـن طـوال      لكن األفضل أن يقرأ يف صالة الفجر       ،يف الفجر باملعوذتني  
 ، وحنوهـا  ﴾والذَّاِرياِت﴿ و   ﴾اقْتربِت الساعةُ ﴿ و   ،﴾ق﴿املفصل مثل     

 وهـو تطويـل   ،ألن هذا هو الغالب من فعل النيب صلى اهللا عليه وسـلم   
صـلوا كمـا    (( : وقد قال صلى اهللا عليه وسلم      .القراءة يف صالة الفجر   

   .ميع وفق اهللا اجل.رواه البخاري يف الصحيح)) رأيتموين أصلي

                                                
  . هـ١٤١٧ / ٣ / ١٠ اخلميس )جملة الدعوة( نشرت يف ١
  .)٦٩٣( برقم )الصالة(ه أبو داود يف  روا٢
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 )١(حكم سكتة اإلمام بعد قراءة الفاتحة

    وقد مسعت أا بدعة ؟،ما حكم سكتة اإلمام بعد الفاحتة :س

 ، بعـد التكـبرية األوىل     : إحدامها : الثابت يف األحاديث سكتتان    :ج
 عند آخر القراءة قبل أن يركـع        : والثانية ،وهذه تسمى سكتة االستفتاح   

 وروي سكتة ثالثـة   .القراءة والركوع اإلمام وهي سكتة لطيفة تفصل بني       
 وليس عليها دليل واضـح      ، ولكن احلديث فيها ضعيف    ،بعد قراءة الفاحتة  
 ألن اخلالف فيها مشهور     ، أما تسميتها بدعة فال وجه له      ،فاألفضل تركها 
 ومن فعلـها    ، وملن استحبها شبهة فال ينبغي التشديد فيها       ،بني أهل العلم  

ا ورد يف بعض األحاديث مما يـدل علـى          أخذا بكالم بعض أهل العلم مل     
 . وال ينبغي التشديد يف هذا كمـا تقـدم         ، فال حرج يف ذلك    ،استحباا

 فإن مل يكن له سكتة قرأ املـأموم         ،واملأموم يقرأ الفاحتة يف سكتات إمامه     
 مث ينصت لإلمام لقول الـنيب صـلى اهللا          ،الفاحتة ولو يف حالة قراءة اإلمام     

  ءون خلفلعلكم تقر(( :عليه وسلم

                                                
  .)األمر باملعروف والنهي عن املنكر( ضمن األسئلة التابعة حملاضرة ألقاها مساحته بعنوان ١
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ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب فإنه ال صالة ملن مل          (( :قلنا نعم قال  )) إمامكم
 ، وهذا يف اجلهريـة . رواه اإلمام أمحد والترمذي بإسناد حسن )١())يقرأ ا 

أما يف السرية فيقرأ املأمومون الفاحتة وما تيسر معها من القـرآن يف األوىل             
   .ملوفق واهللا ا.والثانية من الظهر والعصر

  

  )٢(ما يقال في الفراغات أثناء الصالة

 يف الفراغات أثناء الصالة مثل ما بني الرفع من الركوع والـسجود            :س
    هل الدعاء فيها أفضل أم السكوت ؟،والرفع ما بني السجود والقيام واجللوس

مسـع  (( : املشروع عند الرفع من الركوع أن يقول اإلمام واملنفرد         :ج
ربنا ولك احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيـه         (( :مث يقوالن  ))اهللا ملن محده  

ملء السماوات وملء األرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شـيء             
كما ثبت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ورمبـا زاد عليـه              . )) بعد

  الصالة والسالم

                                                
باقي مسند  ( وأمحد يف    ،)٧٠١( برقم   )الصالة( وأبو داود يف     ،)٢٨٦( برقم   )الصالة( رواه الترمذي يف     ١

  ).٢١٦٨٤( و )٢١٦٣٦( برقم )األنصار
  .مج نور على الدرب من برنا٢
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د اللهم ال   أهل الثناء واد أحق ما قال العبد وكلنا لك عب         (( :يف هذا املقام  
أمـا  )) مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلـد             

)) ربنا ولك احلمد  (( :املأموم فاملشروع له عند الرفع من الركوع أن يقول        
 اللهم  :مث يكمل الثناء املذكور بعد االعتدال وإن قال كل واحد من الثالثة           

 فكل ذلـك    ،بنا ولك احلمد  ربنا ولك احلمد أو ربنا لك احلمد أو اللهم ر         
   : وبذلك يعلم أن احلمد املذكور له صفات أربع.جائز وجاءت به السنة

   . ربنا ولك احلمد-١
   . ربنا لك احلمد-٢
   . اللهم ربنا لك احلمد-٣
   . إىل آخره... اللهم ربنا ولك احلمد-٤

وأما عند الرفع من السجود وعند السجود فاملشروع للجميع التكـبري   
 وبذلك تعلمـون    .ك واجب يف حق اجلميع يف أصح قويل العلماء        وكل ذل 

أنه ليس هناك فراغات خالية من الذكر والـدعاء وأمـا اجللـسة بـني               
 ، رب اغفر يل   ، رب اغفر يل   ، رب اغفر يل   :السجدتني فيقول فيها اجلميع   
  ثالث مرات فأكثر والواجب
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ن ريب   سـبحا  : كما يقول اجلميع يف الركـوع      ،مرة واحدة والباقي سنة   
 سبحان ريب األعلى والواجب من ذلك مرة وما زاد          :العظيم ويف السجود  

 اللهم اغفر   : ويستحب أن يدعو بني السجدتني ذا الدعاء       ،عليها فهو سنة  
 ويستحب أن يكثر اجلميـع      ،يل وارمحين واهدين واجربين وارزقين وعافين     

 الركـوع   أمـا (( :من الدعاء يف السجود لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم         
فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقمن أن يـستجاب            

 وخرج مسلم أيضا عن أيب هريرة رضي        .خرجه مسلم يف صحيحه   )) لكم
أقرب ما يكون العبد من     (( :اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         

 كـان   : وقالت عائشة رضي اهللا عنها     )١())ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء    
سبحانك (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده          

   . متفق على صحته)٢())اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل

                                                
 )الـصالة ( وأبو داود يف ،)١١٢٥( برقم )التطبيق( والنسائي يف ،)٧٤٤( برقم  )الصالة( رواه مسلم يف     ١

  ).٧٤١(برقم 
  ).٧٤٦( برقم )الصالة( ومسلم يف ،)٧٧٥ ،٧٥٢( برقم )األذان( رواه البخاري يف ٢
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  السنة طرح البصر
  )١(إلى مكان السجود في الصالة

حنن نصلي يف الصحراء وال يتقيد الواحد منا بالنظر إىل مكان سجوده             :س
  ء فهل هذا يبطل الصالة ؟ بل ميد بصره يف الصحرا

 مد البصر إىل جهة األمام يف الصحراء أو عن ميني أو عن مشال ال               :ج
يبطل الصالة لكنه مكروه والسنة اخلشوع يف الـصالة واإلقبـال عليهـا           

قَـد أَفْلَـح   ﴿ :وطرح البصر إىل حمل السجود كما قال اهللا عـز وجـل    
وروي عن النيب صلى    ،  )٢(﴾م خاِشعونَ  الَِّذين هم ِفي صالِتهِ     *الْمؤِمنونَ

اهللا عليه وسلم أن من اخلشوع طرح البصر إىل حمل السجود وهكذا نص              
األئمة والعلماء على شرعية طرح البصر إىل موضع السجود ألن هذا أمجع            

 فالسنة للمؤمن أن يطـرح البـصر إىل         ،للقلب وأبعد عن احلركة والعبث    
هاهنا ال يف الـصحراء وال يف غـري         موضع سجوده وأن ال ينظر هاهنا و      

 فبعض النـاس    ،الصحراء بل خيشع يف صالته ويقبل عليها ويدع احلركات        
  قد يعبث يف الساعة أو يف حليته أو يف أنفه أو

                                                
  . من برنامج نور على الدرب١
  .٢ – ١ سورة املؤمنون اآليتان ٢
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يف شيء من ثيابه وغري ذلك وهذا خالف املشروع ألن العبث يكـره إال              
 ضرورة فإـا    من حاجة إذا كان قليال أما احلركة الكثرية املتوالية من غري          

 فينبغي للمؤمن أن يتحرى اخلشوع وحيرص على ذلـك يف           ،تبطل الصالة 
قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ الَِّذين هم     ﴿ :صالته حىت يكملها عمال بقوله سبحانه     

 : وعمال بقول الرسول صلى اهللا عليه وسـلم        )١(﴾ِفي صالِتِهم خاِشعونَ  
 :قـال  اسا يشريون بأيديهم يف الصالة     ملا رأى ن   )٢())اسكنوا يف الصالة  ((
 أما الطمأنينـة    ،وأمرهم بالسكون وهو ترك العبث    )) اسكنوا يف الصالة  ((

فال بد منها وهي من أركان الصالة حلديث املسيء يف صالته فإن الرسول             
 أما مـا زاد علـى       ،صلى اهللا عليه وسلم أمره باإلعادة ملا أخل بالطمأنينة        

   . واهللا ويل التوفيق.و سنة كما تقدمذلك من اخلشوع املشروع فه

  

                                                
  .٢ – ١ سورة املؤمنون اآليتان ١
 ،)٢٠١١٩( و   )٢٠٠٥٩( و   )٢٠٠٥٣( و   )١٩٩٥٩( بـرقم    )مسند البصريني ( رواه اإلمام أمحد يف      ٢

  ).١١٧١( برقم )السهو( والنسائي يف ،)٦٥١( برقم )كتاب الصالة(ورواه مسلم يف 
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 )١(حكم المرور بين يدي المصلي

 هل تبطل صالة املرأة مبرور رجل أو امرأة أمامها سواء كان من أهلها            :س
    يعين إذا مرت املرأة أمامهم ؟، كما هو مع الرجال،أو من غريهم

يدي  لكن ال جيوز له املرور بني        ، مرور الرجل ال يبطل صالة املرأة      :ج
 وإمنا الـذي    ؛املصلي أو بينه وبني سترته سواء كان املصلي رجال أو امرأة          

 كمـا صـحت بـذلك    ، والكلب األسود، واحلمار، املرأة :يقطع الصالة 
األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـن حـديث أيب ذر وأيب     

   .هريرة وابن عباس رضي اهللا عنهم

  

 ينطبق عليه هذا إذا علـم أـا          هل ،لو كان املصلي مكفوف البصر     :س
   مرت أو مل متر؟

   . وإذا مل يعلم فال شيء عليه، إذا علم يعيد:ج

  

                                                
  ).١١( الشريط رقم ، من برنامج نور على الدرب١
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  ١)(المرور بين يدي المصلي في الحرم وغيره

  وهل احلرم خيتلف عـن غـريه يف        ،ما حكم املرور بني يدي املصلي      :س
ال كلب  ذلك؟ وما معىن قطع املار للصالة ؟ وهل يستأنفها إذا مر من أمامه مث             

   أسود أو امرأة أو محار ؟
 حكم املرور بني يدي املصلي أو بينه وبني السترة التحرمي لقـول             :ج

لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه لكان         (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    
 وهو يقطـع    . متفق عليه  )٢())أن يقف أربعني خريا له من أن مير بني يديه         

 إمـا إن    .ملار امرأة بالغة أو محارا أو كلبا أسود       الصالة ويبطلها إذا كان ا    
 ولكن ينقص ثواا لقول     ،كان املار غري هذه الثالث فإنه ال يقطع الصالة        

يقطع صالة الرجل إذا مل يكن بني يديه مثل         (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    
 خرجه مسلم يف صحيحه     )٣())آخرة الرحل املرأة واحلمار والكلب األسود     

  من

                                                
حممد الشايع يف كتاب طبع على نفقة بعض احملسنني         /  طبعها األخ    ،احته من ضمن أسئلة موجهة إىل مس      ١

  . بعد أخذ موافقة مساحته شفويا)حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم(بعنوان 
 ومسلم  ،)٤٨٠( برقم   )الصالة( والبخاري يف    ،)١٦٨٨٢( برقم   )مسند الشاميني ( رواه اإلمام أمحد يف      ٢

  ).٧٨٥(  برقم)الصالة(يف 
 والترمـذي  ،)٧٨٩( برقم   )الصالة( ومسلم يف    ،)٢٠٤١٤( برقم   )مسند األنصار ( رواه اإلمام أمحد يف      ٣

 وابـن  ،)٦٠٢( بـرقم  )الصالة( وأبو داود يف )٧٤٢( برقم )القبلة( والنسائي يف )٣١٠(يف الصالة برقم  
  ).٩٤٢( برقم )إقامة الصالة والسنة فيها(ماجه يف 
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   .رضي اهللا عنه أيب ذرحديث 

 لكنه مل يقيد الكلب     .وخرج مثله من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه        
 أما املسجد احلرام فال     .باألسود واملطلق حممول على املقيد عند أهل العلم       

حيرم فيه املرور بني يدي املصلي وال يقطع الصالة فيه شيء مـن الثالثـة               
 ويشق فيه التحرز من املرور بـني   لكونه مظنة الزحام  ،املذكورة وال غريها  

 وقد ورد بذلك حديث صريح فيه ضعف ولكنه ينجرب مبـا            ،يدي املصلي 
ورد يف ذلك من اآلثار عن ابن الزبري وغريه وبكونه مظنة الزحام ومـشقة          

 ومثله يف املعىن املسجد النبوي وغريه مـن         - كما تقدم  -التحرز من املار  
 :لتحرز من املار لقول اهللا عز وجل      املساجد إذا اشتد فيه الزحام وصعب ا      

﴿   متطَعتا اسم قُوا اللَّها ِإال      ﴿ : وقوله سبحانه  )١(﴾فَاتفْـسن اللَّه كَلِّفال ي
ما يتكم عنه فـاجتنبوه     (( : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٢(﴾وسعها

   . متفق على صحته)٣())وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم

  

                                                
  .١٦ة  سورة التغابن اآلي١
  .٢٨٦ سورة البقرة اآلية ٢
 ورواه البخـاري يف     ،)٩٨٩٠ و   ٢٧٢٥٨ و   ٧٤٤٩( برقم   )باقي مسند املكثرين  ( رواه اإلمام أمحد يف      ٣

  ).١٣٣٧( برقم )الفضائل( ومسلم يف ،)٧٢٨٨( برقم )االعتصام بالكتاب والسنة(كتاب 
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  )١(ة والكلب األسود والحمار يقطعون الصالةأالمر

 لقد مسعنا منكم إذا مر كلب أو محار أو امرأة أمام املـصلي تبطـل               :س
الصالة فما هي املسافة اليت متر فيها هذه األشياء وهل إذا كانت هذه املرأة من               

   احملارم أيضا تبطل الصالة ؟ أفيدونا أفادكم اهللا ؟

يقطع صـالة  (( : عليه وسلم أنه قال ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا    :ج
الرجل إذا مل يكن بني يديه مثل آخرة الرحل املـرأة واحلمـار والكلـب          

 : واملـراد  .)٣())املـرأة احلـائض   (( : وجاء يف احلديث اآلخر    )٢())األسود
  .املكلفة

فمن مر بني يديه واحد من هؤالء الثالثة وراء السترة مل يقطع صالته             
 فإن مل يكن له سترة ومـر        ،لسترة فإنه يقطع صالته   أما إن مر بينه وبني ا     

   منه يفواحد من الثالثة بني يديه قريباً

                                                
  . من برنامج نور على الدرب١
  ).٩١( سبق خترجيه يف ص ٢
 والنسائي  ،)٦٠٣( برقم   )الصالة( وأبو داود يف     ،)٣٠٧١( برقم   )مسند بين هاشم  (مام أمحد يف     رواه اإل  ٣

  ).٩٣٩( برقم )إقامة الصالة والسنة فيها( وابن ماجه يف ،)٧٤٣( برقم )القبلة(يف 
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 أما إذا كان املار من هـذه     ،حدود ثالثة أذرع من قدمه فإنه يقطع الصالة       
الثالثة بعيدا أكثر من ثالثة أذرع فإنه ال يقطع الصالة ألنه قد ثبت عـن               

ى يف الكعبة جعل بينه وبني جـدارها        النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ملا صل       
 وألن من مر أمام املصلي يف أكثر من املـسافة           ،الغريب ثالثة أذرع وصلى   

   .املذكورة ال يعترب مارا بني يديه

أما غري الثالثة كالرجل وكالكلب غري األسود وكالدواب األخـرى          
فإا ال تقطع الصالة لكن حيرص املصلي على أن مينع املرور بـني يديـه               
مطلقا حىت غري الثالثة لكن ال يقطع الصالة ويبطلها إال هذه الثالثة املـرأة        
واحلمار والكلب األسود إال يف املسجد احلرام فإن املار بني يدي املصلي ال             

 واهللا  .يقطع الصالة مطلقا ألدلة وردت يف ذلك ولصعوبة التحرز من ذلك          
   .ويل التوفيق
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  لو يعلم المار(( :حديث
  )١())...صلي ماذا عليهبين يدي الم

 بتـاريخ   )٨٢٨(بعد االطالع املستمر على جملة الدعوة ذات العدد          :س
 م وبعنوان فتاوى إسالمية وبقـراءة       ١٩٨٢ يناير   ١١ ربيع األول املوافق     ١٦

أيب جهيم عـن  [ السؤال الثاين والذي الدليل عليه من السنة وهو احلديث عن   
لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليـه         (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      

 رواه البخاري ومـسلم     )٢())لكان أن يقف أربعني خريا له من أن مير بني يديه          
فهل احلديث صحيح كتابة أم     ] وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم         

 وفقكـم   . أن يقف أربعني خريا له من أن مير        :فيه أخطاء حيث وجد اشتباه يف     
   .اهللا

 رواه البخاري ومسلم يف الصحيحني ولفظه هو        ،احلديث صحيح  :ج
] من اإلمث [ وأما ما يوجد يف بعض الكتب من زيادة          ،كما ذكر يف السؤال   

فليست هذه الزيادة صحيحة من جهـة الروايـة         )) ماذا عليه ((بعد قوله     
   .ولكن معناها صحيح

  

                                                
  .)٨٤( اجلزء األول ص )كتاب الدعوة( نشرت يف ١
  .)٩١( سبق خترجيه يف ص ٢
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 )١(الصالة إلى سترة  سنة مؤكدة

 أمر السترة حىت إنه ينتظر وجـود         كثري من اإلخوان يشدد يف     :س
 وينكر على مـن ال  ،سترة فيما إذا كان يف مسجد ومل جيد عمودا خاليا        

 وهـل   ، فما هو احلق يف ذلك     ، وبعضهم يتساهل فيها   ،يصلي إىل سترة  
   وهل ورد ما يدل على ذلك ؟ ،اخلط يقوم مقام السترة عند عدمها

ن مل جيـد شـيئا       الصالة إىل سترة سنة مؤكدة وليست واجبة فإ        :ج
إذا (( : واحلجة فيما ذكرنا قوله صلى اهللا عليه وسلم        ..منصوبا أجزأه اخلط  

 رواه أبـو داود بإسـناد       )٢())صلى أحدكم فليصل إىل سترة وليدن منها      
يقطع صالة الرجل إذا مل يكن بني       (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     .صحيح

 رواه مـسلم يف  )٣())وديديه مثل آخرة الرحل املرأة واحلمار والكلب األس       
   .صحيحه

  إذا صلى أحدكم فليجعل(( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم

                                                
حممد الشايع يف كتاب طبع على نفقة بعض احملـسنني  / حته طبعها األخ من ضمن أسئلة موجهة إىل مسا   ١

  . بعد أخذ موافقة مساحته شفويا)حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم(بعنوان 
 )٩٤٤( بـرقم    )إقامة الصالة والسنة فيهـا    ( وابن ماجه يف     ،)٤٧٩( برقم   )الصالة(رواه البخاري يف     ٢

  .واللفظ له
  .)٩١(رجيه يف ص سبق خت ٣
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تلقاء وجهه شيئا فإن مل جيد فلينصب عصا فإن مل جيد فليخط خطـا مث ال               
 قاله  ، رواه اإلمام أمحد وابن ماجة بإسناد حسن       )١())يضره من مر بني يديه    
   .)بلوغ املرام(احلافظ بن حجر يف 

 ،لى اهللا عليه وسلم أنه صلى يف بعض األحيان إىل غري سترة           وثبت عنه ص  
فدل على أا ليست واجبة ويستثىن من ذلك الصالة يف املسجد احلرام فـإن              

 أنه كان   ،املصلي ال حيتاج فيه إىل سترة ملا ثبت عن ابن الزبري رضي اهللا عنهما             
لنيب صلى   وروي عن ا   .يصلي يف املسجد احلرام إىل غري سترة والطواف أمامه        
 وألن املسجد احلـرام     ،اهللا عليه وسلم ما يدل على ذلك لكن بإسناد ضعيف         

 ، وعدم القدرة على السالمة من املرور بني يدي املـصلي          ،مظنة الزحام غالبا  
فسقطت شرعية ذلك ملا تقدم ويلحق بذلك املسجد النبوي يف وقت الزحـام           

فَاتقُوا اللَّـه مـا     ﴿ :وهكذا غريه من أماكن الزحام عمال بقول اهللا عز وجل         
متطَعتإذا أمرتكم بأمر فأتوا منـه مـا        (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     )٢(﴾اس
   . واهللا ويل التوفيق. متفق على صحته)٣())استطعتم

                                                
 وأبو  ،)٧٢٩٧( و   )٧١٤٩(و  ) ٧٠٨٧( برقم   )باقي مسند املكثرين من الصحابة    (رواه اإلمام أمحد يف      ١

   ).٥٩١( برقم )الصالة(داود يف 
  .١٦سورة التغابن اآلية  ٢
كتاب االعتصام بالكتـاب  ( ورواه البخاري يف ،)١٠١٩٩( برقم )مسند املكثرين(رواه اإلمام أمحد يف     ٣
 )كتاب الفـضائل  ( ويف   ،)٢٣٨٠( برقم )كتاب احلج ( واللفظ له ورواه مسلم يف       )٦٧٤٤ ( برقم )سنةوال

  ).٤٣٤٨(برقم 
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  )١(أين يضع المصلي يديه أثناء الصالة

 نشاهد كثريا من الناس يضع يديه حتت سرته والبعض يضعهما فـوق         :س
 والـبعض يـضعهما     . إنكارا شديدا على من يضعهما حتت سرته       صدره وينكر 
    فما هو الصواب يف ذلك وفقكم اهللا ؟. والبعض يرسل يديه،حتت حليته

 قد دلت السنة الصحيحة على أن األفضل للمصلي حني قيامه يف            :ج
الصالة أن يضع كفه اليمىن على كفه اليسرى على صدره قبل الركـوع             

وائل بن حجر وقبيصة بن هلب الطائي عـن       وبعده ثبت ذلك من حديث      
 وثبت ما يدل على ذلك من حديث سهل بن سعد           .أبيه رضي اهللا عنهما   

 أما وضعهما حتت السرة فقد ورد فيه حـديث          .الساعدي رضي اهللا عنه   
 أما إرساهلما أو وضعهما حتت اللحية فهو        ،ضعيف عن علي رضي اهللا عنه     

   . واهللا ويل التوفيق.خالف السنة

  

                                                
  .حممد الشايع يف كتاب/  طبعها األخ ،من ضمن أسئلة موجهة إىل مساحته ١



  

 - ٩٩ -

  سة االستراحة مستحبةجل
  )١(لإلمام والمأموم والمنفرد

 كثري من اإلخوان يهتم جبلسة االستراحة وينكر على من تركها فمـا            :س
  حكمها؟ وهل تشرع لإلمام واملأموم كما تشرع للمنفرد ؟ 

 وهـي مـن     ، جلسة االستراحة مستحبة لإلمام واملأموم واملنفرد      :ج
فيفة ال يشرع فيها ذكـر وال   وهي جلسة خ،جنس اجللسة بني السجدتني   
 واألحاديث فيها ثابتة عن النيب صلى اهللا عليه         .دعاء ومن تركها فال حرج    

 ،وسلم من حديث مالك بن احلويرث ومن حديث أيب محيد الـساعدي           
   . واهللا ويل التوفيق.ومجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم

  

  )٢(الصالة في الطائرة

طائرة ؟ وهل األفضل له الـصالة يف        كيف يؤدي املسلم الصالة يف ال      :س
   أو االنتظار ،الطائرة أول الوقت

                                                
  .حممد الشايع يف كتاب/ من ضمن أسئلة موجهة إىل مساحته طبعها األخ  ١
  .حممد الشايع يف كتاب/  طبعها األخ ،احتهمن ضمن أسئلة موجهة إىل مس ٢



  

 - ١٠٠ -

  حىت يصل املطار إذا كان سيصل يف آخر الوقت ؟ 

 الواجب على املسلم يف الطائرة إذا حضرت الصالة أن يـصليها            :ج
 ، فإن استطاع أن يصليها قائما ويركع ويسجد فعل ذلـك          :حسب الطاقة 

 فإن وجد مكانا يف     ،بالركوع والسجود وإن مل يستطع صلى جالسا وأومأ       
الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود يف األرض بدال من اإلمياء وجب عليه            

 وقول النيب صـلى     )١(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   ﴿ :ذلك لقول اهللا سبحانه   
صـل  (( :اهللا عليه وسلم لعمران بن حصني رضي اهللا عنهما وكان مريضا          

تستطع فقاعدا فإن مل تستطع صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا           قائما فإن مل    
 ورواه النسائي   ، رواه البخاري يف الصحيح    )٢())فإن مل تستطع فعلى جنب    

واألفضل له أن يـصلي     )) فإن مل تستطع فمستلقياً   (( :بإسناد صحيح وزاد  
 ،يف أول الوقت فإن أخرها إىل آخر الوقت ليصليها يف األرض فال بـأس             

 واهللا ويل   . وحكم السيارة والقطار والسفينة حكم الطـائرة       .دلةلعموم األ 
   .التوفيق

  

                                                
   .١٦ سورة التغابن اآلية ١
  ).١٠٥٠( برقم )اجلمعة(رواه البخاري يف  ٢



  

 - ١٠١ -

 )١(أطراف الفرش ليست سترة للمصلي

   هل تعترب أطراف الفرش اليت يف املساجد سترة للمصلي ؟ :س

 والسنة أن تكون الـسترة      ، ال تعترب أطراف الفرش سترة للمصلي      :ج
 كاجلـدار والعمـود   شيئا قائما مثل مؤخرة الرحل أو أكثر مـن ذلـك          

 فإن مل جيد طرح عصا أو حنوها قدامه إذا كان إماما            ،والكرسي وحنو ذلك  
 أما املأموم فسترة اإلمام سترة له وإن كـان يف أرض ومل جيـد    ،أو منفردا 

   .سترة خط خطا

إذا صلى أحدكم فليصل    (( :واألصل يف هذا قوله صلى اهللا عليه وسلم       
أبو داود عن أيب سعيد رضي اهللا عنـه          أخرجه   )٢())إىل سترة وليدن منها   

   .بإسناد صحيح

يقطع صالة الرجل إذا مل يكن بني يديه        (( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم    
خرجـه مـسلم يف     )) مثل آخرة الرحل املرأة واحلمار والكلب األسـود       

إذا صـلى أحـدكم     (( :صحيحه وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        
  ،فليجعل تلقاء وجهه شيئاً

                                                
  .)١١٦( اجلزء الثاين ص )كتاب الدعوة(نشرت يف  ١
  ).٩٦(سبق خترجيه يف ص  ٢



  

 - ١٠٢ -

 مث ال يضره من مـر       ، فإن مل جيد فليخط خطاً     ،فإن مل جيد فلينصب عصا    
 قـال   . خرجه اإلمام أمحد وابن ماجة وصححه ابن حبـان         )١())بني يديه 

 ومل يصب من زعـم أنـه        ،)البلوغ( يف   - رمحه اهللا    -احلافظ ابن حجر    
   . واهللا ويل التوفيق.مضطرب بل هو حسن

  

  حكم المرور بين يدي المصلي
  )٢(جد الحرامفي المس

  وهل للمصلي أن مينع املار     ،ما حكم املرور بني يدي املصلي يف احلرم        :س
   بني يديه؟

 أن  - أعين املسجد احلرام     - وليس ملن يف احلرم      ، ال حرج يف ذلك    :ج
مينع املار بني يديه ملا ورد يف ذلك من اآلثار الدالة على أن السلف الصاحل               

 ،م يف املسجد احلرام من الطائفني وغريهـم       كانوا ال مينعون املار بني أيديه     
 وألن املسجد احلرام مظنة الزحام والعجز       ،منهم ابن الزبري رضي اهللا عنهما     
   . فوجب التيسري يف ذلك،عن منع املار بني يدي املصلي

                                                
  .)٩٧(سبق خترجيه يف ص  ١
  . هـ١٤١٥ / ١ / ٢٤ بتاريخ )١٠٩٤٦( العدد )جريدة البالد(نشرت يف  ٢



  

 - ١٠٣ -

  

 )١(ال سترة للمصلي في الحرم

 إذا انتهى اإلمام يف املسجد احلرام من الصالة وقام املأموم ليقضي ما            :س
فاته من الركعات ومرت امرأة من أمامه فهل تبطل صالته ؟ أم أن سترة اإلمام               
إذا انتهت تستمر للمصلي ؟ وما املسافة اليت ميكن ا حتديد سترة املـصلي ؟               

   .جزاكم اهللا خرياً

 املسجد احلرام ال حيتاج املـصلي فيـه إىل          .. بسم اهللا واحلمد هللا    :ج
 وهذا هو الـذي     ، حيتاجون إىل سترة    فالناس يصلون فيه مجيعا وال     ،سترة

 فإذا مرت امـرأة أو      ،عليه مجهور أهل العلم ألنه ال ميكن التحرز من املار         
غريها مل تقطع الصالة والصالة صحيحة والغالب يف املسجد احلرام العجز           

 وقد جاء يف حديث ضعيف أنه صلى اهللا عليه وسلم           ،عن التحرز من ذلك   
وجاء عن   ،غريها وهو يصلي يف املسجد احلرام     كانت متر بني يديه املرأة و     

 ،ابن الزبري رضي اهللا عنهما أنه كان يـصلي والنـاس أمامـه يطوفـون              
 واهللا ويل   .واملقصود أن املسجد احلرام ال حيتاج املصلون فيـه إىل سـترة           

   .التوفيق

                                                
  ).١٤٢١( العدد )جملة الدعوة(نشرت يف  ١



  

 - ١٠٤ -

إذا كان أحدكم يصلي يف صالة فمـر    ( :لقد وجدت حديثا هذا نصه     :س
 فإذا كان نص احلـديث      )أسود أو امرأة فإن صالته باطلة     أمامه محار أو كلب     

صحيحا فما رأيكم يف الذين يصلون يف احلرم الشريف ومتر النساء أمامهم وهن      
  )١(طائفات؟

يقطع صالة  (( : يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ، احلديث صحيح  :ج
الرجل إذا مل يكن بني يديه مثل آخرة الرحل املـرأة واحلمـار والكلـب          

 وروي مثله عن أيب هريرة رضي       ،رواه اإلمام مسلم يف صحيحه    )) سوداأل
 واملقصود أن هذا ثابت عـن      ،اهللا عنه لكن ليس فيه تقييد الكلب باألسود       

 والقاعدة أن املطلق حيمل على املقيد فإن مـر          .النيب صلى اهللا عليه وسلم    
ـ  ،بني يدي املصلي أو بينه وبني سترته كلب أسود أو محار أو امرأة             ل  ك

 هكذا جاء يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           .واحد يقطع صالته  
   :وهو األصح من أقوال أهل العلم ويف ذلك خالف بني أهل العلم

   . أو قطع الكمال، منهم من يؤوله على أن املراد قطع الثواب-

   . ولكن الصواب أا تقطع الصالة وأا تبطل بذلك-

                                                
   ).٨( الشريط رقم ،)نور على الدرب( برنامج ١



  

 - ١٠٥ -

ام معفو عنه عنـد أهـل العلـم ألن يف           لكن ما يقع يف املسجد احلر     
املسجد احلرام ال ميكن لإلنسان أن يتقي ذلك بسبب الزحام وال سيما يف             

 فهذا مما يعفى عنه يف املسجد احلرام ويـستثىن مـن            .أيام احلج ورمضان  
عموم األحاديث فما يقع من مرور بعض النساء أو الطائفات بني يـدي             

 ، النافلة والفريضة  :م وصالم صحيحة  املصلني يف املسجد احلرام ال يضره     
   . واهللا ويل التوفيق.هذا هو املعتمد عند أهل العلم

  )١(مقدار سترة المصلي

 ما مقدار سترة املصلي ؟ ومن الذي يقطع الـصالة ؟ وإذا قطعـت              :س
   الصالة هل تعاد أم ال ؟

 سترة املصلي هي مقدار مؤخرة الرحل كما        ، بسم اهللا واحلمد هللا    :ج
ك النيب صلى اهللا عليه وسلم وهي تقارب ذراعا إال ربعا وإذا كان             بني ذل 

أمام املصلي جدار أو عمود أو كرسي ذا املقدار أو حنو ذلك كفـى يف               
السترة فإن مل جيد وضع شيئا كعصا أو حنوها أو خط خطا إن كـان يف                

  أرض يتضح فيها اخلط مع العلم بأن السترة سنة وليست واجبة لقول

                                                
  . هـ١٤١٣ / ١٠ / ٢٣ يف )جملة الدعوة(نشرت يف  ١
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إذا صلى أحدكم فليصل إىل سـترة وليـدن    (( : اهللا عليه وسلم   النيب صلى 
 رواه أبو داود بإسناد صحيح وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه             )١())منها

صلى يف بعض األماكن إىل غري سترة فدل ذلك على أن األمـر بالـسترة               
 : وقد صح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنـه قـال           ،لالستحباب ال للوجوب  

لرجل إذا مل يكن بني يديه مثل آخرة الرحل املرأة واحلمار           يقطع صالة ا  ((
 من حديث أيب ذر رضي اهللا       ،خرجه مسلم يف صحيحه   )) والكلب األسود 

 وخرج مثله من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه لكن ليس فيه تقييد              ،عنه
 واملطلق حيمل على املقيد عمال بالقاعدة الشرعية املتبعـة          ،الكلب باألسود 

 وقـد صـح مـن       ،عليها يف كتب األصول ومصطلح احلديث     املنصوص  
حديث ابن عباس رضي اهللا عنه تقييد املرأة باحلائض وهي البالغـة فـدل              

 واملشروع للمسلم أن يرد من يريد       ،ذلك على أن الصغرية ال تقطع الصالة      
إذا (( :املرور بني يديه من إنسان أو غريه لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم          

ىل شيء يستره من الناس فأراد أحد أن مير بني يديه فليمنعه            صلى أحدكم إ  
   متفق على)٢())فإن أىب فليقاتله فإمنا هو شيطان

                                                
  ).٩٦(سبق خترجيه يف ص  ١
 برقم  )الصالة( والبخاري يف    ،)١١١٧٩( برقم   )باقي مسند املكثرين من الصحابة    (رواه اإلمام أمحد يف      ٢
  ))...فأراد أحد أن جيتاز بني يديه فليدفعه((بلفظ ) ٤٧٩(



  

 - ١٠٧ -

 ، أما املأموم فسترته سترة إمامه     ، وهذا احلكم خيص اإلمام واملنفرد     .صحته
 ويستثىن مـن ذلـك      .وال يضره من مر بني يديه من هذه الثالث وغريها         

ال يضر املصلي فيه من مر بني يديه ألدلة معلومـة  أيضا املسجد احلرام فإنه  
   .يف ذلك

وهذه الثالث تقطع صالة املسلم واملسلمة إذا مر أحدها بني يديـه أو         
بني يديها يف حدود ثالثة أذرع من قدم املصلي فأقل إن مل يكـن هلمـا                

 فإن كان هلما سترة قطعت هذه الثالث الصالة إذا مر أحدها بـني              .سترة
 ولزمته اإلعادة إن كانت الصالة فريـضة إال يف        ،وبني السترة يدي املصلي   

   . واهللا ويل التوفيق.املسجد احلرام كما تقدم
  

  اإلشارة في الصالة
 )١(ال بأس بها وال تبطل بها الصالة

اءة برأسه بنعم أو ال وهو يف الصالة        إميما حكم من يرد على السائل ب       :س
يأخذ اجلواب مين وأنا داخل يف الصالة مثال ذلك أنه يف حالة استعجال السائل    

    أنتظرك وذلك بأن أرد عليه برأسي نعم هل تبطل الصالة ؟ هلبأن يسأل مثال

                                                
  ).١١( الشريط رقم ،)نور على الدرب(برنامج  ١



  

 - ١٠٨ -

 احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني والصالة والـسالم علـى            :ج
عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسـيدنا            

ه وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى ـداه إىل  حممد بن عبد اهللا وعلى آل     
   : أما بعد.يوم الدين

فاإلشارة يف الصالة ال بأس ا وال حرج فيها وال تبطل ا الصالة قد              
فعلها النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو سيد اخللق ومعلمهم وقـد فعلـها              
أصحابه رضي اهللا عنهم وأرضاهم فال حرج يف ذلك فإذا سألك الـسائل             

نتظرك وأنت يف الصالة وأشرت برأسك مبا يدل على املوافقـة فـال             هل أ 
بأس بذلك أو سأل سائل عن حكم من األحكام وأشرت مبا يدل علـى              
نعم أو ال كل ذلك ال بأس به قد فعله النيب صلى اهللا عليـه وسـلم ورد                  

   . واهللا ويل التوفيق.السالم باإلشارة عليه الصالة والسالم

  )١(دوث أمر مهمحكم قطع الصالة عند ح

 إذا كنت أصلي وجرس الباب يدق ومل يوجد يف البيت غريي فمـاذا           :س
   أفعل وإذا خرجت من الصالة فهل علي إمث ؟

   الصالة إن كانت نافلة فاألمر أوسع ال مانع من:ج

                                                
  ).١١(من برنامج نور على الدرب الشريط رقم  ١
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قطعها ملعرفة من يدق الباب أما الفريضة فال جيوز قطعها إال إذا كان هناك              
 أمكن التنبيه بالتسبيح يف حق الرجل والتصفيق        شيء مهم خيشى فواته وإذا    

يف حق املرأة حىت يعلم الذي عند الباب أن صـاحب البيـت مـشغول               
 :بالصالة كفى ذلك عن قطع الصالة لقول النيب صلى اهللا عليـه وسـلم             

   . متفق عليه)١())من نابه شيء يف صالته فليسبح الرجال ولتصفق النساء((

اب أن صاحب البيت مشغول بالـصالة       فإذا أمكن إشعار من يدق الب     
بالتصفيق يف حق املرأة والتسبيح يف حق الرجل يف الـصالة فعـل ذلـك            
واستغىن به عن القطع وإن كان هذا ال ينفع لبعد أو عدم مساعه لذلك فال               
بأس أن يقطعها للحاجة يف النافلة خصوصا أما الفرض فإن كان الـشيء             

يضا بالقطع مث يعيدها مـن أوهلـا     مهما أو ضروريا خيشى فواته فال بأس أ       
   .واحلمد هللا

  

                                                
 ورواه اإلمـام مـسلم يف       ،)٢١٧٩٣( و   )٢١٧٧٨( برقم   )باقي مسند األنصار  (رواه اإلمام أمحد يف      ١
  ).١٣٣٠( برقم )الصالة(  والدارمي يف)٦٣٩( برقم )الصالة(
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  )١(حكم العبث باللحية والثياب

   ما حكم العبث باللحية أو الثياب أثناء الصالة ؟ :س

 بـل الواجـب     ، العبث باللحية أو الثياب أثناء الصالة ال جيـوز         :ج
ي صـالِتِهم   الَِّذين هم فِ  * قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ    ﴿ : قال اهللا تعاىل   .السكون
 فاملشروع للمسلم أن خيشع يف صالته وال يعبث ال باللحية           )٢(﴾خاِشعونَ

 واهللا ويل   . والكثرة ال جتـوز    ، ولكن الشيء اليسري يعفى عنه     ،وال بالثوب 
   .التوفيق

  

  )٣(كثرة العبث والحركة في الصالة

  فهل هناك حـد    ،كثري من الناس يكثر من العبث واحلركة يف الصالة         :س
 من احلركة يبطل الصالة ؟ وهل لتحديده بثالث حركات متواليات أصل؟        معني

   ومباذا تنصحون من يكثر من العبث يف الصالة ؟

                                                
  .  هـ١٤١٣ يف مجادى األوىل )١٨٤( العدد )الة العربية(نشرت يف  ١
  .٢ ،١سورة املؤمنون اآليتان  ٢
  .حممد الشايع يف كتاب/  طبعها األخ ،من ضمن أسئلة موجهة إىل مساحته ٣
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 ، الواجب على املؤمن واملؤمنة الطمأنينة يف الصالة وترك العبـث          :ج
ألن الطمأنينة من أركان الصالة ملا ثبت يف الصحيحني عن النيب صلى اهللا             

الذي مل يطمئن يف صالته أن يعيد الصالة واملـشروع          عليه وسلم أنه أمر     
لكل مسلم ومسلمة اخلشوع يف الصالة واإلقبال عليها وإحضار القلـب           

قَد أَفْلَـح الْمؤِمنـونَ     ﴿ : لقول اهللا عز وجل    ..فيها بني يدي اهللا سبحانه    
تـه أو    ويكره له العبث بثيابه أو حلي      )١(﴾الَِّذين هم ِفي صالِتِهم خاِشعونَ    

 وليس لذلك حد حمـدود      .غري ذلك وإذا كثر وتواىل حرم وأبطل الصالة       
 والقول بتحديده بثالث حركـات قـول        ،يما نعلمه من الشرع املطهر    ف

 فإذا  . فإمنا املعتمد كونه عبثا كثريا يف اعتقاد املصلي        .ضعيف ال دليل عليه   
ن كانـت   اعتقد املصلي أن عبثه كثري وقد تواىل فعليه أن يعيد الـصالة إ            

 ونصيحيت لكل مسلم ومـسلمة العنايـة        ، وعليه التوبة من ذلك    .فريضة
بالصالة واخلشوع فيها وترك العبث فيها وإن قل لعظـم شـأن الـصالة        
وكوا عمود اإلسالم وأعظم أركانه بعد الشهادتني وأول ما حياسب عنه           

ه  وفق اهللا املسلمني ألدائها على الوجـه الـذي يرضـي           ،العبد يوم القيامة  
   .سبحانه

  

                                                
  .٢ ،١سورة املؤمنون اآليتان  ١
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  وقد مسعت أن هناك حـديثا      ..مشكليت أنين كثري احلركة يف الصالة      :س
 فما صحة هذا احلـديث      ..معناه أن أكثر من ثالث حركات يف الصالة تبطلها        

  )١(وما هو السبيل إىل التخلص من كثرة العبث يف الصالة ؟

 السنة للمؤمن أن يقبل على صالته وخيشع فيها بقلبه وبدنه سواء            :ج
قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ الَِّذين هم     ﴿ :كانت فريضة أو نافلة لقول اهللا سبحانه      

 وعليه أن يطمئن فيها وذلك من أهم أركاـا          )٢(﴾ِفي صالِتِهم خاِشعونَ  
وفرائضها لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم للذي أساء يف صالته ومل يطمئن             

ذلك ثالث مرات فقال الرجل يا      فعل  )) ارجع فصل فإنك مل تصل    (( :فيها
رسول اهللا والذي بعثك باحلق ال أحسن غري هذا فعلمين فقال لـه الـنيب               

إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضـوء مث اسـتقبل          ((صلى اهللا عليه وسلم     
القبلة فكرب مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن مث اركع حىت تطمئن راكعا مث               

 تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تطمـئن        ارفع حىت تعتدل قائما مث اسجد حىت      
 )٣())جالسا مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث افعل ذلك يف صالتك كلـها            

   ،متفق على صحته

                                                
  ).٨٦( ص ، اجلزء األول)كتاب الدعوة(نشرت يف  ١
  .٢ ،١سورة املؤمنون اآليتان  ٢
 ومـسلم يف    ،)٦١٧٤( بـرقم    )األميان والنـذور  (ويف  ).٥٧٨٢( برقم   )االستئذان(رواه البخاري يف     ٣
  ).٦٠٢( برقم  )الصالة(



  

 - ١١٣ -

وهـذا  )) مث اقرأ بأم القرآن ومبا شاء اهللا      (( :ويف رواية أليب داود قال فيها     
احلديث الصحيح يدل على أن الطمأنينة ركن يف الصالة وفـرض عظـيم    

 فمن نقر صالته فال صالة له واخلـشوع هـو لـب      ،هفيها ال تصح بدون   
الصالة وروحها فاملشروع للمؤمن أن يهتم بذلك وحيرص عليه أما حتديد           
احلركات املنافية للطمأنينة وللخشوع بثالث حركات فليس ذلك حبديث         
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وإمنا ذلك من كالم بعض أهل العلم وليس              

   .عليه دليل يعتمد
 يكره العبث يف الصالة كتحريك األنف واللحيـة واملالبـس           ولكن

 أما إن كان قلـيال      .واالشتغال بذلك وإذا كثر العبث وتواىل أبطل الصالة       
عرفا أو كان كثريا ولكن مل يتوال فإن الصالة ال تبطل به ولكن يـشرع               
للمؤمن أن حيافظ على اخلشوع ويترك العبث قليله وكثريه حرصا على متام            

   .وكماهلاالصالة 
ومن األدلة على أن العمل القليل واحلركات القليلـة يف الـصالة ال             
تبطلها وهكذا العمل واحلركات املتفرقة غري املتوالية ما ثبت عـن الـنيب             

 وثبت عنـه    ،صلى اهللا عليه وسلم أنه فتح الباب يوما لعائشة وهو يصلي          
صلى ذات يوم  صلى اهللا عليه وسلم من حديث أيب قتادة رضي اهللا عنه أنه             

بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب فكان إذا سجد وضعها وإذا قام             
   . واهللا ويل التوفيق.محلها
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 )١(التلثم في الصالة

 هل جيوز التلثم يف الصالة؟ أو االستناد إىل جدار أو عمـود وحنـو              :س
   ذلك؟

 -ة   وال جيوز االستناد يف الصال     ، يكره التلثم يف الصالة إال من علة       :ج
 ألن الواجب على املستطيع الوقوف      ، إىل جدار أو عمود    -صالة الفرض   

 ، فأما النافلة فال حرج يف ذلك ألنه جيوز أداؤها قاعدا          ،معتدال غري مستند  
   .وأداؤها قائما أفضل من اجللوس

  

  )٢(كيف يقضي المسلم ما فاته من الصالة

  الـصالة   وهل إذا كانـت    ..كيف يقضي املسلم ما فاته من الصالة       :س
   جهرية جيب أن جيهر ا؟

 إن كانت جهريـة     ، من كان عليه صلوات يقضيها كما لو أداها        :ج
   وإن كانت سرية قضاها سراً،قضاها جهرا كالفجر

                                                
  . هـ١٤١٧ حمرم ٧ وتاريخ اجلمعة )١٠٨٧٧( العدد )جريدة عكاظ(نشرت يف  ١
  ).١١(من برنامج نور على الدرب الشريط رقم  ٢



  

 - ١١٥ -

 هذا إذا كان تركها نسيانا أو لنوم أو عن شبهة مرض            .. كالظهر والعصر 
قـضيها   فأخرها جهال منـه لي ، وهو يف املرض  ،يزعم أنه ال يستطيع فعلها    

   .حال الصحة

 ففي كفره خالف بـني      ،أما إن كان تركه هلا تكاسال واونا بذلك       
 وإمنا عليه التوبة    ، وليس عليه قضاء   ، والصواب أنه يكفر بذلك    ،أهل العلم 
بني الرجل وبـني الـشرك      (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،من ذلك 

 وقول النيب صلى    . رواه اإلمام مسلم يف صحيحه     )١())والكفر ترك الصالة  
العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمـن تركهـا فقـد           (( :اهللا عليه وسلم  

   . أخرجه اإلمام أمحد وأهل السنن األربعـة بإسـناد صـحيح           )٢())كفر
 نـسأل اهللا    ..أما إن تركها جحدا لوجوا فإنه يكفر بإمجـاع العلمـاء          

   .السالمة والعافية

 أما  .ا لوجوا كفر إمجاعا    إن كان قد تركها عمدا جاحد      :واخلالصة
 وذلك كفر أكرب    ، فهذا قد شابه املنافقني    ،إن كان تركه هلا اونا وتكاسال     
  يف أصح قويل العلماء فعليه التوبة

                                                
 بـرقم   )اإلميـان ( ومسلم يف    )١٤٧٦٢( برقم   )باقي مسند املكثرين من الصحابة    (اه اإلمام أمحد يف     رو ١
  . واللفظ له)٨٢(
 ،)٢٦٢١( بـرقم )اإلميـان ( والترمذي يف  ،)٢٢٤٢٨( برقم   )باقي مسند األنصار  (رواه اإلمام أمحد يف      ٢

  ).١٠٧٩( برقم )إقامة الصالة والسنة فيها(وابن ماجه يف 
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 املتضمنة الندم على ما مضى واإلقالع من        ، التوبة الصادقة النصوح   ،إىل اهللا 
 ،واحلمـد هللا   فهذا تكفيه التوبة     .. والعزم على أن ال يعود إىل ذلك       ،ذلك

   .وال قضاء عليه

  

  )١(الجهر بالقراءة للمنفرد

  ما حكم القراءة اجلهرية للمصلي املنفرد؟      ، الرياض -من أيب عبد اهللا      :س
   وهل جيوز أن يسر ا؟

 اجلهر بالقراءة يف الصالة اجلهرية كـالفجر واألوىل والثانيـة يف            :ج
 لكنه قـد    ،حرج عليه  ومن أسر فال     ،املغرب والعشاء سنة لإلمام واملنفرد    

 ألنه ثبت عنه    ، وإذا رأى املنفرد أن اإلسرار أخشع له فال بأس         .ترك السنة 
صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يف صالة الليل رمبا جهر ورمبا أسـر كمـا                

 أما اإلمـام    ،ذكرت ذلك عائشة رضي اهللا عنها عنه عليه الصالة والسالم         
اهللا عليه وسلم وملا يف ذلك مـن        فالسنة له اجلهر دائما اقتداء بالنيب صلى        

نفع اجلماعة إلمساعهم لكالم اهللا سبحانه سواء كانت الـصالة فرضـا أو      
   . واهللا ويل التوفيق،نفال

                                                
  . هـ١٤١٧ / ٦ / ٥ بتاريخ )١٥٦٣( العدد رقم )جملة الدعوة(نشرت يف  ١
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  )١(القراءة في المصحف في الفريضة

هل جيوز لإلمام يف أثناء الصلوات اخلمس أن يقرأ مـن املـصحف               :س
 وذلك خمافة الغلـط أو      وخاصة صالة الفجر ألن تطويل القراءة فيها مطلوب       

   النسيان؟

 جيوز ذلك إذا دعت إليه احلاجة كما جتوز القراءة من املـصحف             :ج
 وقد كان ذكوان موىل عائشة رضـي اهللا         ،يف التراويح ملن ال حيفظ القرآن     

 ذكره البخاري يف صحيحه تعليقا      ،عنها يصلي ا يف رمضان من مصحف      
 فإذا كان اإلمام ال حيفظ      ، سنة  وتطويل القراءة يف صالة الفجر     ،جمزوما به 

 ،املفصل وال غريه من بقية القرآن الكرمي جاز له أن يقرأ مـن املـصحف              
 أو حيفظ املفصل    ، وأن جيتهد يف ذلك    ،ويشرع له أن يشتغل حبفظ القرآن     

 وأول املفصل سورة ق     ،على األقل حىت ال حيتاج إىل القراءة من املصحف        
 :ظ يسر اهللا أمـره لقولـه سـبحانه        ومن اجتهد يف احلف    ،إىل آخر القرآن  

ولَقَـد  ﴿ : وقوله عز وجل   )٢(﴾ومن يتِق اللَّه يجعلْ لَه ِمن أَمِرِه يسراً       ﴿
   يسرنا

                                                
  ).١١٦( ص ، اجلزء الثاين)كتاب الدعوة(نشرت يف  ١
 .٤ سورة الطالق اآلية ٢
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   . واهللا ويل التوفيق)١(﴾الْقُرآنَ ِللذِّكِْر فَهلْ ِمن مدِكٍر

 )٢(ما أدركه المأموم مع اإلمام يعتبر أول صالته

 وكـان ذلـك يف الـركعتني    ،اإلمام يف صالة العـشاء  حضرت مع    :س
 فهل أقرأ فيهما سرا     ، فماذا أفعل يف الركعتني اللتني فاتتا      ..األخريتني وهي سرا  

   أم جهرا؟

 وما يقضيه هـو     ، الصواب أن ما أدركه املأموم يعترب أول صالته        :ج
 هذا هو الصواب واألصح من قويل العلماء لقوله عليه الـصالة             ..آخرها

إذا أقيمت الصالة فال تأتوها تسعون وأتوها متشون وعلـيكم          (( :سالموال
 : ويف اللفـظ اآلخـر     )٣())السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فـأمتوا       

   ومعناه أمتوا ألن القضاء هنا مبعىن اإلمتام)٤())فاقضوا((

                                                
 .١٧ سورة القمر اآلية ١
 ).١١( من برنامج نور على الدرب الشريط رقم ٢
 )اجلمعة( والبخاري يف كتاب     ،)٩٥٢٥( برقم   )باقي مسند املكثرين من الصحابة    ( رواه اإلمام أمحد يف      ٣

 ).٦٠٢( برقم )املساجد ومواضع الصالة( ومسلم يف )٩٠٨(برقم 
 .)٧٣٠٩( برقم )باقي مسن املكثرين من الصحابة( رواه اإلمام أمحد يف ٤
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 فَاذْكُروافَِإذَا قَضيتم الصالةَ    ﴿ : وهذا معىن قوله تعاىل    . بني الروايتني  مجعاً
١(﴾اللَّه(   وقوله عز وجل : ﴿      وا اللَّـهفَـاذْكُر اِسكَكُمنم متيفَِإذَا قَض﴾)٢( 

 أو مـن  ، فإذا أدرك ركعتني من العشاء مثال     .ومعىن ذلك يف اآليتني أمتمتم    
 فإنـه   ، فإن كانت املغـرب    ،املغرب فإنه يقضي الباقي على حسب احلال      

 وإن كانت العشاء فإنه يقـضيهما    ،غري جهر  والثالثة ب  ،يقضي الثانية باجلهر  
   . ويكتفي بالفاحتة فقط ألما آخر صالته،سرا دون جهر

  

  )٣(حكم الجهر بالبسملة في الصالة

 وغريهـا مـن     ،ما حكم اجلهر بالبسملة يف الصالة عند قراءة الفاحتة         :س
   السور؟

   فبعضهم استحب اجلهر، اختلف العلماء يف ذلك:ج

                                                
 .١٠٣ سورة النساء اآلية ١
 .٢٠٠ سورة البقرة اآلية ٢
 .سالمية باملدينة املنورة من ضمن األجوبة اليت صدرت من مكتب مساحته يف اجلامعة اإل٣
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 وهذا هو األرجح واألفضل ملا      ،ذلك وأحب اإلسرار ا    وبعضهم كره    ،ا
صـليت خلـف    ( :ثبت يف احلديث الصحيح عن أنس رضي اهللا عنه قال         

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخلف أيب بكر وعمر وكانوا ال جيهرون             
 وورد  ،وجاء يف معناه عدة أحاديث     )١()﴾ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيمِ   ﴿بـ

حاديث ما يدل على استحباب اجلهر ا ولكنـها أحاديـث           يف بعض األ  
 وال نعلم يف اجلهر بالبسملة حديثا صحيحا صرحيا يـدل علـى             ،ضعيفة
 ولكن األمر يف ذلك واسع وسهل وال ينبغي فيه الرتاع وإذا جهـر              ،ذلك

 ولكـن  ،اإلمام بعض األحيان بالبسملة ليعلم املأمومون أنه يقرأها فال بأس    
   .الغالب اإلسرار ا عمال باألحاديث الصحيحةاألفضل أن يكون 

  رئيس اجلامعة اإلسالمية 

  

                                                
 )٣٩٩(بـرقم  ) الـصالة ( ومـسلم يف  )١٢٤٣٤( بـرقم   )باقي مسند املكثرين  ( رواه اإلمام أمحد يف      ١

  . )٩٠٧( برقم )االفتتاح(والنسائي يف كتاب 
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أحد األئمة يف قيام رمضان كان يقرأ كاملعتاد ال جيهـر بالبـسملة يف               :س
 ،الفاحتة وال غريها من السور لكنه عندما جاء عند سورة الفلق جهر بالبـسملة  

  )١(طهر؟وكذلك يف سورة الناس فهل ملا فعله أصل يف الشرع امل

 وإن جهر بعـض     ، السنة عدم اجلهر بالبسملة يف الصالة اجلهرية       :ج
 ألنـه  ، وأن التسمية مـشروعة ،األحيان فال حرج ليعلم املأموم أنه يسمي   

ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن اخللفاء الراشدين عـدم اجلهـر              
   .بالبسملة

  

  حكم رفع الصوت بالتأمين
  )٢(ةخلف اإلمام في الصالة السري

   ما حكم رفع الصوت بالتأمني خلف اإلمام يف صالة الظهر؟ :س

 ال نعلم دليال من كتاب اهللا وال من سنة رسوله صلى اهللا عليـه               :ج
  وسلم وال من عمل اخللفاء األربعة ما يدل على جواز

                                                
  . هـ١٤١٧ صفر ٢٥ يف )١٥٤٩( العدد )جملة الدعوة( نشرت يف ١
  . هـ١٣٩٨ / ١١ / ٦ وتاريخ )٨٩٩( صدر من مكتب مساحته برقم ٢
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مـن  (( :فعل ذلك وقد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال            
 والذي يقول مبشروعيته مطالـب      )١()) فهو رد  عمل عمال ليس عليه أمرنا    

 وإمنا رفع الصوت بالتأمني يف القراءة يف الصالة اجلهرية خاصـة            .بالدليل
   .لإلمام واملأموم

  

  )٢(حكمة الجهر واإلسرار بالتالوة أثناء الصالة

 ملاذا شرع اجلهر بالتالوة يف صالة املغرب والعشاء والفجر دون بقية            :س
   ليل على ذلك؟ وما الد..الفرائض

 واألقـرب  ، اهللا سبحانه أعلم حبكمة شرعية اجلهر يف هذه املواضع  :ج
واهللا أعلم أن احلكمة يف ذلك أن الناس يف الليل ويف صالة الفجر أقـرب               

   .إىل االستفادة من اجلهر وأقل شواغل من حاهلم يف صالة الظهر والعصر

  

                                                
  ).٣٢٤٣( برقم )األقضية( رواه اإلمام مسلم يف كتاب ١
  . هـ١٤١٥ / ٤ / ١١ وتاريخ )١١٤٩٧( العدد )جريدة املدينة( نشرت يف ٢
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 )١(حكم الجهر في الصالة السرية

   .ر يف الصالة السرية؟ جزاكم اهللا خرياًهل جيوز اجله :س

 والسنة أن يقرأ    ، جيوز اجلهر بالقراءة يف الصالة السرية مع الكراهة        :ج
فيها سرا ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يـسر القـراءة يف الـصالة                

 وجيهر ا يف اجلهرية ويستحب أن جيهر ببعض اآليات يف الـصالة   ،السرية
 متفـق   ..ن النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعل ذلك       السرية بعض األحيان أل   

   .عليه من حديث أيب قتادة األنصاري رضي اهللا عنه

  

  )٢(الجهر بالقراءة في صالة الليل

 إذا صلى اإلنسان إماما لزوجته يف       ، الرياض - . ح . ع .من السائلة م   :س
   .اصالة الليل فهل جيهر بالقراءة يف الصالة أم ال؟ أفتونا جزاكم اهللا خري

  
                                                

  .هـ١٤١٦ / ٨ / ٢٠ بتاريخ )١٥٢٥( العدد )جملة الدعوة( نشرت يف ١
  ).الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من ٢
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 السنة يف صالة الليل اجلهر بالقراءة سواء كان املصلي يـصلي          :ج
 فإذا كانت زوجته أو غريها من النساء يصلني معه          ،وحده أو معه غريه   

 أما إن كان يصلي وحده فهـو  ،فإن يصلني خلفه ولو كانت واحدة    
 ، واملشروع له أن يفعل ما هو أصلح لقلبـه         ،خمري بني اجلهر واإلسرار   

كان النيب صلى   ( : عائشة رضي اهللا عنها عن ذلك فقالت       وقد سئلت 
 وثبت عنه صلى    )١()اهللا عليه وسلم يف صالة الليل رمبا جهر ورمبا أسر         

اهللا عليه وسلم من حديث حذيفة رضي اهللا عنه وغريه أنه صـلى اهللا              
عليه وسلم كان جيهر بالقراءة يف صالة الليل ويقف عند آية الرمحـة             

 واملعىن عند   )٢(عيد فيتعوذ وعند آية التسبيح فيسبح     فيسأل وعند آية الو   
 وقد قـال    ،ذكر اآليات اليت فيها أمساء اهللا وصفاته فيسبح اهللا سبحانه         

وقال ، )٣(﴾لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ﴿ :اهللا عز وجل  
  صلوا كما(( :عليه الصالة والسالم

                                                
 ،)٤٤٩( بـرقم  )الـصالة ( والترمـذي يف  ،)٣٦٨٢( برقم )باقي مسند األنصار( يف    رواه اإلمام أمحد   ١

  ).١٦٦٢( برقم )قيام الليل وتطوع النهار(والنسائي يف 
 بـرقم   )صـالة املـسافرين   ( ومسلم يف    ،)٢٢٧٥٠( برقم   )باقي مسند األنصار  ( رواه اإلمام أمحد يف      ٢
  ).٢٦٢( برقم )الصالة( والترمذي يف ،)٧٧٢(
  .٢١ألحزاب اآلية  سورة ا٣
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   .لبخاري يف صحيحه أخرجه ا)١())رأيتموين أصلي

 ،فدلت هذه األحاديث على أن اجلهر بالقراءة يف صالة الليل أفـضل           
وألن ذلك أخشع للقلب وأنفع للمستمعني إال أن يكون حوله مرضى أو            

 فاألفضل خفض الصوت على وجـه ال يترتـب          ،نوام أو مصلون أو قراء    
 وإن أسـر  . وإزعاج املرضى، وإيقاظ النائمني،عليه إشغال املصلني والقراء  

 ..يف بعض صالة الليل إذا كان وحده فال حرج حلديث عائشة املـذكور            
 واهللا ويل   .وألن ذلك قد يكون أخشع لقلبه وأرفق به يف بعض األوقـات           

   .التوفيق

  

  )٢(السنة اإلسرار باألدعية في الصالة

 بعض الناس جيهر باألدعية جهـرا       ، سبت العاليا  - . ق . ع .السائل أ  :س
   . فما حكم فعله هذا؟ نرجو التكرم باإلفادة،ن حولهيشوش به على م

   السنة اإلسرار باألدعية يف الصالة وغريها لقول اهللا:ج

                                                
 ،)٧٢٤٦( بـرقم  )أخبار اآلحاد( و)٦٠٠٨( برقم   )األدب( و   )٦٣١( برقم   )األذان( رواه البخاري يف     ١

  ).١٢٥٣( برقم )الصالة(والدارمي يف 
  ).الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من ٢
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 وألن  )١(﴾ادعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً ِإنه ال يِحب الْمعتـِدين        ﴿سبحانه  
 وملا يف ذلـك مـن   ، وأمجع للقلب على الدعاء    ،ذلك أكمل يف اإلخالص   

 إال إذا كان الدعاء ممـا       ،م التشويش على من حوله من املصلني والقراء       عد
يؤمن عليه كدعاء القنوت واالستسقاء فإن اإلمام جيهر به حـىت يـؤمن             

   . واهللا املوفق.املستمعون

  

  حكم رفع الصوت
  )٢(بالقراءة في الصالة للمنفرد

  هل جيوز رفع الـصوت بـالقراءة يف        ، إسالم آباد  - . ع .السائل أ  :س
الصالة قليال حبيث ال يسمع ذلك إال أنا؛ ألنين واحلال ما ذكر أكـون أكثـر                

   خشوعا؟

 إذا كان اإلنسان يصلي لنفسه شرع له أن يفعل ما هـو أصـلح               :ج
 .لقلبه من اجلهر واإلسرار إذا كان يف صالة النافلة ليال ومل يتأذ جبهره أحد             

لنوم شرع له خفـض  فإذا كان حوله من يتأذى جبهره كاملصلني والقراء وا     
   أما يف.الصوت

                                                
  . ٥٥ سورة األعراف اآلية ١
  .هـ١٤١٤ يف شعبان )الة العربية( نشرت يف ٢
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 فـإن   ،الصالة النهارية كصالة الضحى والرواتب وصالة الظهر والعـصر        
اإلسرار ويشرع لإلمام أن جيهر بعض األحيان ببعض اآليـات           السنة فيها 

لقول أيب قتادة رضي اهللا عنه كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يسمعنا اآلية              
   . واهللا ويل التوفيق.صر يعين يف صالة الظهر والع،أحيانا

  

  
  رفع الصوت للبعد عن

  )١(الوسوسة في الصالة السرية

يف أحيان كثرية يأيت إبليس يف الصالة للشوشرة مما يؤدي إىل حالـة              :س
 وقد مسعـت أن     ، وال كم ركعة ركعت    ،السهو ورمبا ال أعي ما أقرا من آيات       

رفع صويت بالصالة   اإلنسان ليس له من صالته إال ما حضر قلبه فيها فأخذت أ           
 علمـا   ، وفعال أصبحت أعي ما أقرأ فهل هذا جيوز        ،قليال حىت أبعد إبليس عين    

   بأن الصوت يكون بشكل ال يسمعه أحد سواي تقريبا؟

                                                
  . من برنامج نور على الدرب١
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 املشروع للمؤمن واملؤمنة اإلقبال على الصالة وإحـضار القلـب          :ج
ـ  ﴿ :فيها واالجتهاد يف اخلشوع فيها كما قـال اهللا سـبحانه       ح قَـد أَفْلَ

 وعند كثرة الوسوسـة     )١(﴾الَِّذين هم ِفي صالِتِهم خاِشعونَ    * الْمؤِمنونَ  
يشرع للمصلي سواء كان رجال أو امرأة أن ينفث عن يـساره وهـو يف            
الصالة ويتعوذ باهللا من الشيطان ثالثا ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أرشد             

ذلك ملا اشتكى إليه كثـرة      عثمان بن أيب العاص الثقفي رضي اهللا عنه إىل          
 وال حرج يف رفع صوتك بالقراءة حـىت تـسمعي           .الوسوسة يف الصالة  

 أما اجلهرية كـالفجر     ،نفسك وحتاريب الوسوسة بذلك يف الصالة السرية      
واألوىل والثانية من املغرب والعشاء فيستحب فيها اجلهر للرجال والنـساء        

   .ا يف صالة الليلألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يفعله وهكذ

  

                                                
  .٢ ،١ سورة املؤمنون اآليتان ١
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  )١(كيفية قضاء ما فات من صالة المغرب

  أصلي يف بعض   ، مصري يعمل باملنطقة الشرقية    - . م . ع .من ش  :س
املرات مع اإلمام لكنين ال أدرك سوى ركعة من املغرب وبعـد أن يـسلم          
اإلمام أقوم فآيت بالركعة الثانية بالفاحتة وسورة جهرا مث أجلـس للتـشهد             

    هل صاليت صحيحة أم ال؟. الثالثة بعد ذلك جهرا وأجلسوآيت بالركعة

 صالتك صحيحة واجلهر يف الثانية مشروع ولكن يكون غري          :ج
شديد حىت ال تشوش على من حولك من املصلني أو الذاكرين أمـا              
األخرية فال جتهر فيها ألا سرية وأنت أدركت أول الصالة والركعة           

تك على الصحيح وما تقضيه هو      اليت أدركتها مع اإلمام هي أول صال      
   . واهللا ويل التوفيق.آخرها

  

                                                
  .٦٤٠ الشريط رقم ،)نور على الدرب( من برنامج ١
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  حكم االلتفات في
  )١(الصالة لالستعاذة من الشيطان

 سائلة تسأل عن حكم االلتفات بالصالة لالستعاذة مـن الـشيطان           :س
    ؟)خرتب(

 االلتفات يف الصالة للتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم عند الوسوسة           :ج
ستحب عند شدة احلاجة إليه بالرأس فقط ألن الـنيب      ال حرج فيه بل هو م     

صلى اهللا عليه وسلم أمر به عثمان بن أيب العاص الثقفي رضي اهللا عنه ملا               
اشتكى إليه ما جيده من وساوس الشيطان فأمره أن يتفل عن يساره ثالث             

 أمـا   . ففعل ذلك فشفاه اهللا من ذلـك       ،مرات ويتعوذ باهللا من الشيطان    
الة لغري سبب فهو مكروه لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم           االلتفات يف الص  
  )٢())هو اختالس خيتلسه الشيطان من صـالة العبـد        (( :ملا سئل عن ذلك   

   .وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه إنه مسيع جميب

  الرئيس العام
  إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

                                                
  . هـ١٤١١ / ١٢ / ٢٠ وتاريخ ٢ / ٣٤٩٣ صدر من مكتب مساحته برقم ١
  .)٧٥١( برقم )األذان( والبخاري يف ).٢٣٨٩١( برقم)باقي مسند األنصار( رواه اإلمام أمحد يف ٢
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  أين يضع المصلي يديه
  )١(لركوعبعد الرفع من ا

   .احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه

 فقد كثر السؤال من الداخل واخلارج عن موضع اليدين          ،أما بعد 
إذا رفع املصلي رأسه من الركوع فرأيت أن أجيب عن ذلك جوابـا             
مبسوطا بعض البسط نصحا للمسلمني وإيضاحا للحق وكشفا للشبهة         

 قد دلت السنة الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا          :ونشرا للسنة فأقول  
عليه وسلم على أنه كان يقبض بيمينه على مشاله إذا كـان قائمـا يف            

   . كما دلت على أنه كان عليه الصالة والسالم يأمر بذلك،الصالة

باب وضع اليمىن على    ( :قال اإلمام البخاري رمحه اهللا يف صحيحه      
 عن مالك عن أيب حازم عن سهل         حدثنا عبد اهللا بن مسلمة     )اليسرى

كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد       ( :بن سعد رضي اهللا عنه قال     
  اليمىن على ذراعه اليسرى 

                                                
  . صدر أول مرة من مكتب مساحته حينما كان رئيسا للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة١
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 ال أعلمه إال ينمي ذلك إىل النيب صلى اهللا عليـه      :يف الصالة قال أبو حازم    
  . انتهى املقصود.)١()وسلم

ع اليمني على   ووجه الداللة من هذا احلديث الصحيح على شرعية وض        
ل الركوع وبعده أن سهال أخرب أن       بالشمال حال قيام املصلي يف الصالة ق      

الناس كانوا يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمىن على ذراعـه اليـسرى يف       
 ومعلوم أن السنة للمصلي يف حال الركوع أن يضع كفيه علـى             ،الصالة
يه أو حيال    ويف حال السجود أن يضعهما على األرض حيال منكب         ،ركبتيه
 ويف حال اجللوس بني السجدتني ويف التشهد أن يـضعهما علـى             ،أذنيه

 فلم يبـق إال     ،فخذيه وركبتيه على التفصيل الذي أوضحته السنة يف ذلك        
 وبذلك يتضح أن املـشروع      ،حال القيام فعلم أنه املراد من حديث سهل       

ليـسرى  للمصلي يف حال قيامه يف الصالة أن يضع يده اليمىن على ذراعه ا       
 ألنه مل يثبت عـن الـنيب        ،سواء كان ذلك يف القيام قبل الركوع أو بعده        
 وقد  ، ومن فرق فعليه الدليل    ،صلى اهللا عليه وسلم فيما نعلم التفريق بينهما       

ثبت يف حديث وائل بن حجر عند النسائي بإسناد صحيح أن النيب صـلى        
 على مشالـه ويف     اهللا عليه وسلم كان إذا كان قائما يف الصالة قبض بيمينه          

  رواية له أيضا وأليب داود بإسناد

                                                
  ).٧٤٠( برقم )األذان( رواه البخاري يف ١



  

 - ١٣٣ -

صحيح عن وائل أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم بعدما كرب لإلحـرام              
وضع يده اليمىن على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد وهذا صـريح            
صحيح يف وضع املصلي حال قيامه يف الصالة كفه الـيمىن علـى كفـه               

فيه تفريق بني القيام الذي قبل الركـوع        اليسرى والرسغ والساعد وليس     
 وقـال  ، فاتضح بذلك مشول هذا احلديث للحـالني مجيعـا      ،والذي بعده 

احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف الفتح على ترمجة البخاري املذكورة آنفا ما             
 أي يف حـال  )باب وضع اليمىن على اليـسرى يف الـصالة  ( : قوله :نصه
 هذا حكمه الرفع ألنه حممول علـى أن    )كان الناس يؤمرون  ( : قوله ،القيام
   .مر هلم بذلك هو النيب صلى اهللا عليه وسلم كما سيأيتاآل

 أم موضعه من الذراع ويف حديث وائل عند أيب          )على ذراعه ( :قوله
مث وضع يده اليمىن على ظهر كفـه اليـسرى والرسـغ            (داود والنسائي   

لم بـدون   وصححه ابن خزمية وغريه وأصله يف صـحيح مـس          )والساعد
 والرسغ بضم الراء وسكون السني املهملة بعـدها معجمـة هـو     ،الزيادة

 حنوه يف أواخر الـصالة ومل       ي وسيأيت أثر عل   ،املفصل بني الساعد والكف   
 وقد روى ابن خزمية من حديث وائل أنـه       ،يذكرا أيضا حملهما من اجلسد    

 وعند أمحد يف حديث هلـب       ، والبزار عند صدره   ،وضعهما على صدره  
   وسكون، وهلب بضم اهلاء،طائي حنوهال
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 ويف زيادات املسند من حديث علي أنـه وضـعهما           ،الالم بعدها موحدة  
 واعترض الداين يف أطراف املوطأ فقال هـذا         ،حتت السرة وإسناده ضعيفا   

 إخل ... ورد بأن أبا حازم لو مل يقل ال أعلمه         ،معلوم ألنه ظن من أيب حازم     
 كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره      :الصحايبلكان يف حكم املرفوع ألن قول       

إىل من له األمر وهو النيب صلى اهللا عليه وسلم ألن الـصحايب يف مقـام                
 ومثله قول عائشة كنـا  ،تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع     

نؤمر بقضاء الصوم فإنه حممول على أن األمر بذلك هو النيب صلى اهللا عليه              
   .خالف يف ذلك بني أهل النقل واهللا أعلم وأطلق البيهقي أنه ال ،وسلم

وقد ورد يف سنن أيب داود والنسائي وصحيح ابـن الـسكن شـيء            
 فروي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه        ،يستأنس به على تعيني األمر واملأمور     

 رآين النيب صلى اهللا عليه وسلم واضعا يدي اليسرى على يدي اليمىن             :قال
 لو كان مرفوعا ما     : قيل .إسناده حسن فرتعها ووضع اليمىن على اليسرى      

 أنه أراد االنتقـال  : واجلواب، إخل...)ال أعلمه( :احتاج أبو حازم إىل قوله  
 قـال   ، له حكم الرفع   : وإمنا يقال  ، مرفوع :إىل التصريح فاألول ال يقال له     

منع من العبث   أ احلكمة يف هذه اهليئة أنه صفة السائل الذليل وهو           :العلماء
 وكأن البخاري رمحه اهللا حلظ ذلك فعقبـه ببـاب           ،شوعوأقرب إىل اخل  

   ومن ،اخلشوع
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 القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ          :اللطائف قول بعضهم  
مل يأت عن النيب صلى اهللا عليه       ( : قال ابن عبد الرب    .شيء جعل يديه عليه   

 وهو قول اجلمهور من الصحابة والتابعني وهو الـذي          ).وسلم فيه خالف  
 وروى  ،كره مالك يف املوطأ ومل حيك ابن املنذر وغريه عن مالك غـريه            ذ

 وعنه التفرقة بني    ،ابن القاسم عن مالك اإلرسال وصار إليه أكثر أصحابه        
الفريضة والنافلة ومنهم من كره اإلمساك ونقل ابن احلاجـب أن ذلـك             

 انتهى املقصود من كالم احلافظ وهـو        )حيث ميسك متعمدا لقصد الراحة    
 وفيما نقله عن اإلمـام ابـن       ، شاف يف بيان ما ورد يف هذه املسألة        كاف

عبد الرب الداللة على أن قبض الشمال باليمني حال القيام يف الصالة هـو              
 وأمـا مـا   ،قول أكثر العلماء ومل يفرق ابن عبد الرب رمحه اهللا بني احلالني          

م أمحـد  ذكره اإلمام املوفق يف املغين وصاحب الفروع وغريمها عن اإلمـا       
رمحه اهللا أنه رأى ختيري املصلي بعد الرفع من الركوع بني اإلرسال والقبض             
فال أعلم له وجها شرعيا بل ظاهر األحاديث الصحيحة املتقـدم ذكرهـا        

 وهكذا ما ذكره بعض احلنفية مـن        ،يدل على أن السنة القبض يف احلالني      
الفا لألحاديث  تفضيل اإلرسال يف القيام بعد الركوع ال وجه له لكونه خم          

 واالستحسان إذا خالف األحاديث ال يعول عليه كما نص عليـه         ،السابقة
   .أهل العلم
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أما ما نقله ابن عبد الرب عن أكثر املالكية من تفضيل اإلرسال فمراده             
يف احلالني أعين قبل الركوع وبعده وال شك أن هذا القول مرجوح خمالف             

 وقـد دل    ، العلم كما سـلف    لألحاديث الصحيحة وملا عليه مجهور أهل     
حديث وائل بن حجر وحديث هلب الطائي على أن األفضل وضع اليدين            
على الصدر حال القيام يف الصالة وقد ذكرمها احلافظ كما تقـدم ومهـا              

 أخرج األول أعين حديث وائل اإلمـام        ،حديثان جيدان ال بأس بإسنادمها    
 ،)النيـل (كاين يف   ابن خزمية رمحه اهللا وصححه كما ذكره العالمة الـشو         

 ،وأخرج الثاين أعين حديث هلب اإلمام أمحد رمحه اهللا بإسـناد حـسن            
وأخرج أبو داود رمحه اهللا عن طاووس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مـا               

 قد روى أبو داود     : فإن قلت  ،يوافق حديث وائل وهلب وهو مرسل جيد      
 أنـه   :وابعن علي رضي اهللا عنه أن السنة وضع اليدين حتت السرة فاجل           

حديث ضعيف كما صرح بذلك احلافظ ابن حجر كما تقدم يف كالمـه             
 أنه من رواية عبد الرمحن بن إسـحاق الكـويف    : وسبب ضعفه  ،رمحه اهللا 

 ضعفه اإلمام   ،ويقال الواسطي وهو ضعيف عند أهل العلم ال حيتج بروايته         
 وهكذا حديث أيب هريـرة عنـد أيب   ،أمحد وأبو حامت وابن معني وغريهم 

 ألن يف إسناده عبـد      )أخذ األكف على األكف حتت السرة     (داود مرفوعا   
   وقال الشيخ أبو الطيب،الرمحن ابن إسحاق املذكور وقد عرفت حاله
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 بعد كالم سبق ما     )عون املعبود شرح سنن أيب داود     (حممد مشس احلق يف     
فمرسل طاووس وحديث هلب وحديث وائل بن حجر تدل على          ( :نصه

 وأما الوضع حتت السرة أو      ،يدين على الصدر وهو احلق    استحباب وضع ال  
 )فوق السرة فلم يثبت فيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم حـديث              

   . واألمر كما قال رمحه اهللا لألحاديث املذكورة.انتهى

 قد ذكر الشيخ العالمة حممد ناصر الدين األلباين يف حاشـية         :فإن قيل 
 مـن الطبعـة     )١٤٥( ص   ) عليه وسلم  صفة صالة النيب صلى اهللا    ( :كتابه

ولست أشك يف أن وضع اليدين على الصدر يف هـذا           ( :السادسة ما نصه  
 ألنه مل يرد مطلقا     ، بدعة ضاللة  - يعين بذلك القيام بعد الركوع       -القيام  

يف شيء من أحاديث الصالة وما أكثرها ولو كان له أصل لنقل إلينا ولـو      
السلف مل يفعله وال ذكره أحد مـن    عن طريق واحد ويؤيده أن أحدا من        

 قـد ذكـر     : واجلواب عن ذلك أن يقال     . انتهى )أئمة احلديث فيما أعلم   
أخونا العالمة الشيخ ناصر الدين يف حاشية كتابه املـذكور مـا ذكـر              

  :واجلواب عنه من وجوه

 أن جزمه بأن وضع اليمىن على اليسرى يف القيام بعد الركوع            :األول
  مل يسبقه إليه أحد فيما نعلمبدعة ضاللة خطأ ظاهر 
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 ولـست   ،من أهل العلم وهو خمالف لألحاديث الصحيحة املتقدم ذكرها        
أشك يف علمه وفضله وسعة اطالعه وعنايته بالسنة زاده اهللا علما وتوفيقا            

 ،ولكنه قد غلط يف هذه املسألة غلطا بينا وكل عامل يؤخذ من قوله ويترك             
ما منا إال راد ومردود عليـه إال  ( :اهللاكما قال اإلمام مالك بن أنس رمحه  

 وهكذا قال أهل العلم     ، يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم      )صاحب هذا القرب  
 بل هم   ، وال حيط من منازهلم    ، وليس ذلك يغض من أقدارهم     ،قبله وبعده 

 كما صحت بذلك السنة عن النيب صـلى اهللا          ،يف ذلك بني أجر وأجرين    
   .)١(أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجرعليه وسلم يف حكم اتهد إن 

 أن من تأمل األحاديث السالفة حديث سهل وحـديث          :الوجه الثاين 
وائل بن حجر وغريمها اتضح له داللتها على شرعية وضع الـيمىن علـى              
اليسرى يف حال القيام يف الصالة قبل الركوع وبعده ألنه مل يذكر فيهـا              

   .تفصيل واألصل عدمه

  ل األمر بوضع اليمىن على ذراعوألن يف حديث سه

                                                
 ١٧٣٢٠( برقم   )مسند الشاميني ( و   )٦٧١٦( برقم   )مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      ١
 ومـسلم يف كتـاب      ،)٧٣٥٢( بـرقم    )اب والسنة كتاب االعتصام بالكت  ( والبخاري يف    ،)١٧٣٦٠و  
  ).١٧١٦( برقم )األقضية(
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 فإذا تأملنا ما ورد يف ذلـك        ،اليسرى يف الصالة ومل يبني حمله من الصالة       
 أن السنة يف الصالة وضع اليـدين يف حـال الركـوع علـى           :اتضح لنا 
 ويف حـال اجللـوس علـى        ، ويف حال السجود على األرض     ،الركبتني

م أا املـرادة يف حـديث    فلم يبق إال حال القيام فعل     ،الفخذين والركبتني 
 أما حديث وائل ففيه التصريح من وائل رضي اهللا          .سهل وهذا واضح جدا   

عنه بأنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يقبض بيمينه على مشاله إذا كـان               
 وهذا اللفظ مـن وائـل       ،قائما يف الصالة خرجه النسائي بإسناد صحيح      
 الدليل وقد سبقت اإلشارة     يشمل القيامني بال شك ومن فرق بينهما فعليه       

   .إىل ذلك يف أول هذا املقال
 أن العلماء ذكروا أن من احلكمة يف وضع اليمني على           :الوجه الثالث 

الشمال أنه أقرب إىل اخلشوع والتذلل وأبعد عن العبث كمـا سـبق يف              
 وهذا املعىن مطلوب للمصلي قبل الركوع وبعـده       ،كالم احلافظ بن حجر   
   .ني احلالني إال بنص ثابت جيب املصري إليهفال جيوز أن يفرق ب

إنه مل يرد مطلقا يف شيء من أحاديث الصالة         ( :أما قول أخينا العالمة   
 فجوابـه أن    )وما أكثرها ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد           

 ليس األمر كذلك بل قد ورد ما يدل عليه من حديث سهل ووائل              :يقال
من أخرج القيام بعد الركوع من مدلوهلا الدليل         وعلى   ،وغريمها كما تقدم  
  الصحيح املبني
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ويؤيده أن أحدا من الـسلف مل يفعلـه وال          ( : وأما قوله وفقه اهللا    ،لذلك
 ، هذا غريب جدا   : فجوابه أن يقال   )ذكره أحد من أئمة احلديث فيما أعلم      

 بل الصواب أن ذلـك      ،وما الذي يدلنا على أن أحدا من السلف مل يفعله         
 ولـو فعلـوا     ،على أم كانوا يقبضون يف حال القيام بعد الركوع        دليل  

خالف ذلك لنقل ألن األحاديث السالفة تدل على شرعية القبض حـال            
 وهو مقتـضى ترمجـة      ،القيام يف الصالة سواء كان قبل الركوع أو بعده        

 كما أن ذلـك     ،اإلمام البخاري رمحه اهللا اليت ذكرناها يف أول هذا املقال         
 ولو أن أحدا من السلف فعـل        ،كالم احلافظ بن حجر عليها    هو مقتضى   

 وأكرب من ذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم مل            ،خالف ذلك لنقل إلينا   
ينقل عنه أنه أرسل يديه حال قيامه من الركوع ولو فعل ذلك لنقل إلينـا               
كما نقل الصحابة رضي اهللا عنهم ما هو دون ذلك من أقواله وأفعاله عليه              

 وسبق يف كالم ابن عبد الرب رمحه اهللا أنه مل ينقـل عـن         ،والسالمالصالة  
 وأقره احلافظ وال نعلم عن غريه       ،النيب صلى اهللا عليه وسلم خالف القبض      

 فاتضح مبا ذكرنا أن ما قاله أخونا فضيلة الشيخ حممد ناصر الدين             ،خالفه
عد املتبعـة  يف هذه املسألة حجة عليه ال له عند التأمل والنظر ومراعاة القوا    

 ولعله بعد اطالعه    ، فاهللا يغفر لنا وله ويعاملنا مجيعا بعفوه       ،عند أهل العلم  
   فإن احلق ضالة،على ما ذكرنا يف هذه الكلمة يتضح له احلق فريجع إليه
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املؤمن مىت وجدها أخذها وهو حبمد اهللا ممن ينشد احلـق ويـسعى إليـه     
   .ويبذل جهوده الكثرية يف إيضاحه والدعوة إليه

  

  امـــــــــــتنبيه ه

ينبغي أن يعلم أن ما تقدم من البحث يف قـبض الـشمال بـاليمني               
ووضعهما على الصدر أو غريه قبل الركوع وبعده كل ذلك مـن قبيـل              
السنن وليس من قبيل الواجبات عند أهل العلم فلو أن أحدا صلى مرسال             

فـضل يف    وإمنا ترك األ   ،ومل يقبض قبل الركوع أو بعده فصالته صحيحة       
 فال ينبغي ألحد من املسلمني أن يتخذ من اخلالف يف هذه املسألة             ،الصالة

 فـإن ذلـك ال جيـوز        ،وأشباهها وسيلة إىل الرتاع والتهاجر والفرقـة      
 كما اختـاره الـشوكاين يف       ، حىت ولو قيل إن القبض واجب      ،للمسلمني

  بل الواجب على اجلميع بذل اجلهـود يف التعـاون علـى الـرب           ،)النيل(
 واحلرص على صفاء القلوب وسالمتها من       ، وإيضاح احلق بدليله   ،والتقوى

 كما أن الواجب احلذر من أسـباب        ،الغل واحلقد من بعضهم على بعض     
الفرقة التهاجر ألن اهللا سبحانه أوجب على املسلمني أن يعتصموا حببلـه            

  ِه جِميعاواعتِصموا ِبحبِل اللَّ﴿ :مجيعا وأن ال يتفرقوا كما قال سبحانه
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إن اهللا يرضى لكم ثالثا     (( :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      )١(﴾تفَرقُوا وال
ويسخط لكم ثالثا فريضى لكم أن تعبدوه وال تـشركوا بـه شـيئا وأن        
تعتصموا حببـل اهللا مجيعـا وال تفرقـوا وأن تناصـحوا مـن واله اهللا                

  .)٢())...أمركم

لمني يف أفريقيا وغريها أنـه يقـع   وقد بلغين عن كثري من إخواين املس   
 وال شـك أن  ،بينهم شحناء كثرية واجر بسبب مسألة القبض واإلرسال    

 بل الواجب علـى اجلميـع التناصـح         ،ذلك منكر ال جيوز وقوعه منهم     
 ،والتفاهم يف معرفة احلق بدليله مع بقاء احملبة والصفاء واألخوة اإلميانيـة            

ه وسلم رضي اهللا عنهم والعلماء      فقد كان أصحاب الرسول صلى اهللا علي      
بعدهم رمحهم اهللا خيتلفون يف املسائل الفرعية وال يوجب ذلك بينهم فرقة            

 فمىت ظهـر    ،وال اجرا ألن هدف كل واحد منهم هو معرفة احلق بدليله          
هلم اجتمعوا عليه ومىت خفي على بعضهم مل يضلل أخاه ومل يوجب لـه              

 فعلينا مجيعا معشر املسلمني أن      ،ذلك هجره ومقاطعته وعدم الصالة خلفه     
  نتقي اهللا سبحانه وأن نسري على طريق السلف الصاحل قبلنا يف التمسك

                                                
  .١٠٣ سورة آل عمران اآلية ١
 بـرقم   )األقـضية ( ومـسلم يف     ، واللفظ له  )٨٥٨١( برقم   )باقي مسند املكثرين  ( رواه اإلمام أمحد يف      ٢
  ).١٨٦٣( برقم )اجلامع( كتاب ، ومالك يف املوطأ،)١٧١٥(
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باحلق واألخوة اإلميانية وعدم التقاطع والتهاجر من أجل مسألة فرعية قـد            
 .خيفى فيها الدليل على بعضنا فيحمله اجتهاده على خمالفة أخيه يف احلكم           

ىن وصفاته العلى أن يزيدنا وسائر املسلمني هدايـة         فنسأل اهللا بأمسائه احلس   
 وأن مينحنا مجيعا الفقه يف دينه والثبات عليه ونصرته والدعوة إليه            ،وتوفيقا

 وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه         ،إنه ويل ذلك والقادر عليه    
   .ومن اهتدى داه وعظم سنته إىل يوم الدين

  رئيس اجلامعة
  دينة املنورةاإلسالمية بامل

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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  حكم قبض اليدين وإرسالهما
  )١(بعد الرفع من الركوع في الصالة

 عن حكم قبض اليدين بعد الرفع من الركوع يف الصالة           . م .يسأل ح  :س
   وعن اإلرسال؟

 الثابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه يقبض يديه حال قيامـه              :ج
 اإلنسان بعد الرفع من الركوع حالة قيام تشرع له قبض           يف الصالة وحالة  

 أما إرسال اليدين يف الصالة فمكروه ال ينبغي فعله لكونه خـالف             ،يديه
 وقد ثبت يف صحيح البخاري عن أيب حازم عن سهل بـن سـعد               ،السنة

 كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمىن على ذراعـه           :رضي اهللا عنه قال   
 وال أعلمه إال ينمي ذلك إىل النيب صلى         :ال أبو حازم  اليسرى يف الصالة ق   

 فهذا احلديث الصحيح يدل على أن املشروع يف الـصالة           ،اهللا عليه وسلم  
 وقد علم من السنة الـصحيحة أن املـشروع          ،هو قبض اليسرى باليمىن   

للمصلي يف حال الركوع أن يضع يديه على ركبتيه ويف حـال الـسجود    
 ويف حال اجللوس يضعهما علـى فخذيـه   ،نيهيضعهما حيال منكبيه أو أذ 

   فلم ،وركبتيه

                                                
  . هـ١٣٩٢ / ٥ / ٢١ وتاريخ )٨٤٤( صدر من مكتب مساحته برقم ١
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يبق من أحوال الصالة إال حال القيام فعلم أن السنة قبض الشمال باليمني             
 ويؤيد ذلك ما    ،يف حال القيام قبل الركوع وبعده ألن احلديث يعم احلالني         

 :خرجه النسائي بإسناد صحيح عن وائل بن حجر رضي اهللا عنـه قـال             
 صلى اهللا عليه وسلم إذا كان قائما يف الصالة يضع يده اليمىن             رأيت النيب (

 وهذا يعم القيام الذي قبل الركوع والذي بعده وليس          )على كفه اليسرى  
 ،مع من قال بإرساهلما بعد الركوع حجة حيسن االعتماد عليها فيما نعلم           

 واألفضل جعلهما على الصدر ألن وائل بن        ،بل ذلك خالف صريح السنة    
هلبا الطائي رويا ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بإسناد حسن            حجر و 

 أما حديث علي رضي اهللا عنه يف وضعهما حتـت الـسرة             ،وهلما شواهد 
   .فضعيف عند أهل العلم باحلديث

ومبا ذكرناه تعلمون أن إرسال اليدين ال يقدح يف إسالم املـسلم وال             
 ونـسأل اهللا أن     ،غي فعله يف أكل ذبيحته لكنه مكروه وخمالف للسنة ال ينب        

يوفق اجلميع للفقه يف دينه والثبات عليه والنصح له ولعبـاده إنـه خـري               
   .ولؤمس
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 )١(وضع اليد أثناء الصالة

يوجد اختالف بني العلماء يف القبض واإلرسال أيهما أصح بطريـق            :س
   الكتاب والسنة؟

  الثابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث وائل بن حجـر             :ج
 وهو وضع الـيمني علـى       ،وسهل بن سعد رضي اهللا عنهما هو القبض       

 ومن أرسل فـصالته  ، واألفضل وضعهما على الصدر ،الشمال حال القيام  
 بـل   ، بني اإلخـوان   اعصحيحة لكنه ترك األفضل وال ينبغي يف هذا الرت        

 وقد كتبنـا    .ينبغي هلم املذاكرة باحلكمة واألسلوب احلسن لطلب الفائدة       
   .سألة مقاال موجزايف هذه امل

  

   أين يضع املصلي يديه يف الصالة؟ :س

 هذا هو األفـضل لـصحة       ، يف حال القيام يضعهما على صدره      :ج
 أما يف حال الركـوع فيـضعهما        ،األحاديث يف ذلك قبل الركوع وبعده     

 ويف حال السجود يضعهما على األرض حيـال منكبيـه أو            ،على ركبتيه 
   وأما يف حال،حيال أذنيه

                                                
  .هـ١٤١٧ / ٤ / ١٥ يف )١٥٥٦( العدد ،)جملة الدعوة( نشرت يف ١
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 وهكذا يف حـال     ،س بني السجدتني فيضعهما على فخذيه أو ركبتيه       اجللو
التشهد األول واألخري ولكنه يف حال التشهد يضع كفه اليمىن على فخذه            
اليمىن ويقبض اخلنصر والبنصر وحيلق اإلام مع الوسطى ويشري بالـسبابة           
حىت يسلم إشارة إىل وحدانية اهللا سبحانه وحيركها عند الدعاء ويف بعض            

 ويشري بالسبابة   - أصابع كفه اليمىن     : أعين -ألحيان يقبض األصابع كلها     ا
 واهللا ويل .ألن كلتا الصفتني قد ثبتت عن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم            

   .التوفيق
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  السنة في وضع اليد في الصالة
  )١(وما يقال بعد الرفع من الركوع

   . ع. أ. بمن عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم

   : وبعد،وفقه اهللا سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 املتـضمنة   ، م ١٩٩٤ / ٤ / ٢٧فقد وصلتين رسالتك املؤرخـة يف       
 ومن مث السؤال عـن بعـض        ،اإلفادة عن قراءتك لكتب السلف الصاحل     

األشياء اليت ظهرت لك أثناء القراءة وأخربك بأن السنة وضع اليمني علـى     
حلديث وائل بن حجر وقبيصة بن هلب الطائي عـن          الشمال على الصدر    

   . وأبعث لك نسخة مما كتبنا يف ذلك تعقيبا على الشيخ األلباين.أبيه

 فإن احملفوظ من األحاديث عن الـنيب       ،وأما اجلواب عن سؤالك الثاين    
   :صلى اهللا عليه وسلم بعد الرفع من الركوع أربع صفات

   . ربنا لك احلمد:إحداها

   .نا ولك احلمد رب:والثانية

                                                
  . هـ١٤١٥ / ٢ / ٢٤ وتاريخ )١١٥٩٤( صدر من مكتب مساحته برقم١
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   . اللهم ربنا لك احلمد:والثالثة

   . اللهم ربنا ولك احلمد:والرابعة

 فإن كانت سليمة    ، فإن األناشيد فيها تفصيل    ،وأما عن سؤالك الثالث   
 وال أذكـر أين     .مما خيالف الشرع املطهر فال بأس ا كسائر الشعر السليم         

   .أفتيت بتحرميها مطلقا

نحك املزيد من التوفيق واملزيد من العلم النافع        وأسال اهللا سبحانه أن مي    
 وقد عمدت اجلهة املختصة لدينا بإرسـال نـسخة مـن       .والعمل الصاحل 

   .جمموع فتاوانا ونسخة من بعض الكتب النافعة إليك

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  بحوث العلمية واإلفتاءورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة ال
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  حكم الصالة خلف صوفي ال يقبض يديه في
  )١(الصالة وال يدلي بركبتيه قبل يديه إلى السجود

إذا حضرت بقرية وكان إمامها أحد الصوفية وال يقـبض يديـه يف              :س
  الصالة وال يديل بركبتيه قبل يديه إىل السجود فهل جتوز صاليت خلفه أم ال ؟ 

معروفا بالتوحيد ليس مشركا وإمنا عنده شيء من         إذا كان موحدا     :ج
اجلهل والتصوف ولكنه موحد مسلم يعبد اهللا وحده وال يعبـد املـشايخ             
ويدعوهم من دون اهللا كالشيخ عبد القادر أو غريه بل يعبد اهللا وحده فال              
باس بالصالة خلفه وجمرد كونه ال يضم يديه ال مينع من الصالة خلفه ألن              

   .سنون وليس واجباضم اليدين أمر م

والسنة أن يضع اليمىن على كف اليسرى وجيعلـهما علـى صـدره          
فيجعل اليمىن فوق كفه اليسرى والرسغ والساعد هذا هو األفضل وهـذا            
هو احملفوظ عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم رواه أبـو داود والنـسائي               

 وجاء له شاهد عـن      ،وآخرون من حديث وائل بن حجر رضي اهللا عنه        
  ام أمحد رمحه اهللا يف مسندهاإلم

                                                
  ).١١( شريط رقم ،)نور على الدرب( من برنامج ١
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بإسناد حسن من حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه رضي اهللا عنه أن              
 وهذا هو   .النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يضع يديه على صدره يف الصالة           

 وروى البخاري رمحه اهللا يف صحيحه مـن         .األفضل للحديثني املذكورين  
 :لى هذا املعىن إال أنه قـال      حديث سهل بن سعد رضي اهللا عنه ما يدل ع         

   .على ذراعه اليسرى بدل كفه اليسرى
 أن أطراف أصابعه اليمىن كانـت علـى ذراعـه           :واملعىن واهللا أعلم  

 لكن من أرسـلهما فـصالته       .اليسرى مما يلي الكف مجعا بني األحاديث      
   .صحيحة ولكنه خالف السنة يف ذلك

األفضل حلديث وائـل    أما تقدمي الركبتني قبل اليدين يف السجود فهو         
 وهو قول أكثر أهـل      .بن حجر رضي اهللا عنه يف ذلك وما جاء يف معناه          

 يقدم يديه قبل ركبتيه ملا ورد يف ذلك من حـديث            : وقال بعضهم  .العلم
 واألمر يف هذا واسع سواء قدم ركبتيه أو قـدم           ،أيب هريرة رضي اهللا عنه    

واب أن األفضل هو     والص ،يديه فالصالة صحيحة وإمنا اخلالف يف األفضل      
 وإن قدم يديه مث ركبتيه فال حـرج يف          ،تقدمي الركبتني قبل اليدين ملا تقدم     

ذلك والصالة صحيحة واحلمد هللا وال مانع من الصالة خلف من يفعـل             
   .ذلك

وحديث أيب هريرة رضي اهللا عنه يف ي املصلي عن بروك كـربوك             
   ألن ؛البعري ال خيالف حديث وائل بل يوافقه
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   .ري يربك على يديه قبل رجليهالبع

 ١)) وليضع يديه قبـل ركبتيـه  (( :أما قوله يف آخر حديث أيب هريرة   
 :فاألظهر فيه عند كثري من احملققني أنه غلط من بعض الرواة وإمنا الصواب            

   .حىت يوافق آخر احلديث أوله)) وليضع ركبتيه قبل يديه((

ـ     ،وبذلك يتفق احلديثان حديث وائل     رة ويـزول    وحـديث أيب هري
   . واهللا ويل التوفيق.اخلالف

  

                                                
  ).٣٣( سبق خترجيه يف ص ١



  

 - ١٥٣ -

  
  المشروع وضع اليدين على

  )١(الصدر حال القيام قبل الركوع وبعده

 أرى بعـض    ، اململكة العربية السعودية   ، صبيا - . ص . م .من األخ م   :س
املصلني عندما يضمون أيديهم ال يضعوا فوق الصدر وإمنا بعضهم يضعها حتت        

 نرجو التوجيه حول هذا املوضوع مـأجورين إن         .السرة وبعضهم فوقها قليال   
   .شاء اهللا

 ، املشروع وضعها على الصدر حال القيام قبل الركـوع وبعـده           :ج
 ،لثبوت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث وائل بـن حجـر         

 واهللا ويل   .وقبيصة بن هلب الطائي عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           
   .التوفيق

                                                
  ).لة العربيةا( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من ١
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  المرفقينحكم وضع 

  )١(على األرض أثناء السجود

   ما حكم وضع املرفقني على األرض أثناء السجود؟ :سائلة تقول :س

إذا (( : هذا مكروه وال ينبغي ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال            :ج
 وى  . خرجه مسلم يف صحيحه    ٢)) سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك    

مرفقيه سواء كان رجال أو      فالسنة أن يرفع     ،عن االفتراش كافتراش السبع   
 ويعتمد علـى كفيـه حـال        ،امرأة وسواء كانت الصالة فرضا أو نفال      

   .السجود

  

  

                                                
  ).٥١٧( الشريط رقم ،)نور على الدرب( برنامج ١
  ).٤٩٤( برقم )الصالة( ومسلم يف ،)١٨٠٢٢( برقم )مسند الكوفيني( رواه اإلمام أمحد يف ٢



  

 - ١٥٥ -

  
  صفة رفع اليدين

  )١(عند التكبير في الصالة

 إنه يشاهد بعـض     : يسأل ويقول  ، الدار البيضاء  - . س . م .األخ ع  :س
مـا جهـة   املصلني عندما يرفع من الركوع يرفع يديه كأنه يدعو أي أن باطنيه        

وجهه فهل فعلهم هذا موافق للسنة وإذا غري ذلك فما هي اهليئة املناسبة للرفع              
  بعد الركوع وغريه ؟ 

 السنة للمصلي أن يرفع يديه حذاء منكبيه أو حذاء أذنيـه عنـد              :ج
 وعند القيام من التـشهد األول       ،تكبرية اإلحرام وعند الركوع والرفع منه     

 هذا هو السنة وهو الثابت عن النيب        . القبلة  موجها بطوما إىل   ،إىل الثالثة 
   واهللا املوفق .صلى اهللا عليه وسلم

  

                                                
  ).الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من ١
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  مواضع رفع اليدين

  )١(عند التكبير في الصالة

هل جيوز رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام فقط أم ال بد من رفعهـا يف          :س
   مجيع أركان الصالة؟

الرفـع منـه     السنة رفع اليدين عند اإلحرام وعند الركوع وعند          :ج
وعند القيام إىل الثالثة بعد التشهد األول لثبوت ذلك عن النيب صـلى اهللا              

 وليس ذلك واجبا بل سنة فعله املصطفى صلى اهللا عليه وسلم            ،عليه وسلم 
 ،وفعله خلفاؤه الراشدون وهو املنقول عن أصحابه صلى اهللا عليه وسـلم           

 ألن  ،املؤمنـة فالسنة للمؤمن أن يفعل ذلك يف مجيع الصلوات وهكـذا           
 فالـسنة   ،األصل أن الرجال والنساء سواء يف األحكام إال ما خصه الدليل          

 ،أن يرفع املصلي يديه عند التكبرية األوىل حيال منكبيه أو حيـال أذنيـه             
 وهكذا عنـد القيـام مـن        ، وهكذا عند الرفع منه    ،وهكذا عند الركوع  

يحة عن رسول اهللا     كما جاءت فيه األخبار الصح     ،التشهد األول إىل الثالثة   
 ولـو   ، وذلك كله مستحب وسنة وليس بواجـب       ،صلى اهللا عليه وسلم   

   .صلى ومل يرفع صحت صالته اهـ
                                                

  .)٥٢( شريط رقم ،)نور على الدرب( من برنامج ١
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 )١(ًحكم من تكلم في الصالة ناسيا

   إذا تكلم اإلنسان يف الصالة ناسبا فهل تبطل صالته؟ :س

 إذا تكلم املسلم يف الصالة ناسيا أو جاهال مل تبطل صالته بذلك             :ج
ربنا ال تؤاِخـذْنا ِإنْ نـِسينا أَو   ﴿ :كانت أم نفال لقول اهللا سبحانه فرضا  
 وثبت يف الصحيح عن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أن اهللا          )٢(﴾أَخطَأْنا

ويف صحيح مسلم عن معاوية بن احلكـم        ، )٣())قد فعلت (( :سبحانه قال 
كم الـشرعي  السلمي رضي اهللا عنه أنه مشت عاطسا يف الصالة جهال باحل      

 فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن        ،فأنكر عليه من حوله ذلك باإلشارة     
 والناسي مثل اجلاهل وأوىل؛ وألن النيب صلى اهللا         ،ذلك فلم يأمره باإلعادة   

عليه وسلم تكلم يف الصالة ناسيا فلم يعدها عليه الصالة والـسالم بـل              
  كملها كما يف األحاديث الصحيحة من

                                                
  . هـ١٤١٥ / ١ / ١٣ وتاريخ األربعاء )١٠٩٣٥( العدد )بالدجريدة ال( نشرت يف ١
  .٢٨٦ سورة البقرة اآلية ٢
  ).٢٩٩٢( برقم )تفسري القرآن( والترمذي يف ،)١٢٦( برقم )اإلميان( رواه اإلمام مسلم يف ٣
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 أمـا   .عود وعمران بن حصني وأيب هريرة رضي اهللا عنهم        حديث ابن مس  
   .اإلشارة يف الصالة فال حرج فيها إذا دعت احلاجة إليها

  

  حكم وضع الغترة
  )١(تحت الوجه أثناء السجود

 أشاهد بعض   : يقول ، اململكة العربية السعودية   ، اخلرب - . م . ع .من أ  :س
ما حكم فعلـهم هـذا      املصلني يضع طرف غترته حتت وجهه أثناء السجود ف        

   وفقكم اهللا؟

 إذا كان هناك حاجة كربودة األرض أو حرارا أو وعورا فـال             :ج
بأس بذلك فقد كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعلون ذلك عند             

ى ي املصلَّ  أما عند عدم احلاجة فاألفضل ترك ذلك وأن يباشر املصلِّ          .احلاجة
ه وسلم يفعل ذلك وأصحابه رضي اهللا       بوجهه كما كان النيب صلى اهللا علي      

  .عنهم

   .واهللا ويل التوفيق

                                                
  . هـ١٤١٢ عدد ربيع األول )الة العربية( نشرت يف ١
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  السنة للمصلي إذا هوى
  )١(للسجود أن يضع ركبتيه قبل يديه

هل األفضل وضع الركبتني قبل اليدين عند اخلفـض للـسجود أو             :س
  العكس أفضل؟ وما اجلمع بني احلديثني الواردين يف ذلك؟ 

 يضع ركبتيه قبـل يديـه إذا    السنة للمصلي إذا هوى للسجود أن   :ج
استطاع ذلك يف أصح قويل العلماء وهو قول اجلمهور؛ حلديث وائل بـن            

 أمـا حـديث أيب      .حجر رضي اهللا عنه وما جاء يف معناه من األحاديث         
هريرة رضي اهللا عنه فهو يف احلقيقة ال خيالف ذلك بل يوافقه ألن الـنيب               

 ومعلـوم أن   ،كربوك البعري صلى اهللا عليه وسلم ى فيه املصلي عن بروك          
   .من قدم يديه فقد شابه البعري

فـاألقرب أن ذلـك     )) وليضع يديه قبل ركبتيه   (( :أما قوله يف آخره   
وليضع ركبتيه قبل   (( : وصوابه ،انقالب وقع يف احلديث على بعض الرواة      

 ،وبذلك جتتمع األحاديث ويوافق آخر احلـديث املـذكور أولـه          )) يديه
وقد نبه على هذا املعىن العالمة ابن القيم رمحه اهللا يف           ويزول عنها التعارض    

   ).زاد املعاد( :كتابه
أما العاجز عن تقدمي الركبتني ملرض أو كرب سن فإنه ال حرج عليه يف              

  فَاتقُوا اللَّه ما﴿ :تقدمي يديه لقول اهللا سبحانه
                                                

  .حممد الشايع يف كتاب/ خ  طبعها األ، من ضمن أسئلة موجهة إىل مساحته١
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متطَعتيتكم عن  (( : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      )١(﴾اس ه فاجتنبوه  ما
 واهللا ويل   . متفق علـى صـحته     )٢())وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم      

   .التوفيق

  )٣(حكم النحنحة والنفخ والبكاء في الصالة

ما رأي مساحتكم يف النحنحة يف الصالة والنفخ والبكاء هـل يبطـل          :س
   الصالة أم ال؟

 فيهـا إذا   النحنحة والنفخ والبكاء كلها ال تبطل الصالة وال حرج     :ج
 ألن النيب صـلى اهللا عليـه        ، ويكره فعلها لغري حاجة    ،دعت إليها احلاجة  

   .وسلم كان يتنحنح لعلي رضي اهللا عنه إذا استأذن عليه وهو يصلي

وأما البكاء فهو مشروع يف الصالة وغريها إذا صدر عـن خـشوع             
 وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم          ،وإقبال على اهللا من غري تكلف     

 وصح ذلك عن أيب بكر الصديق وعمر الفاروق         ،نه كان يبكي يف الصالة    أ
   .رضي اهللا عنهما وعن مجاعة غريهم من الصحابة والتابعني هلم بإحسان

                                                
  .١٦ سورة التغابن اآلية ١
  ).٩٢( سبق خترجيه يف ص ٢
  .حممد الشايع يف كتاب/  طبعها األخ ، من ضمن أسئلة موجهة إىل مساحته٣
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  الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم
  )١(بعد التشهد األول في الصالة

هل ورد عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قراءة التـشهد الثـاين يف         :س
   لركعة الثانية من الصالة الرباعية أم يكتفي بالتشهد األول؟ا

 اختلف العلماء يف الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسـلم بعـد              :ج
التشهد األول مع إمجاعهم على شرعيتها يف التشهد الثاين إذا قال أشـهد             
 أن ال اهللا إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله يف التشهد الثاين يف الظهر              
والعصر واملغرب والعشاء فإنه يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم كمـا      

 فقد سـئل    ،أمر بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم يف األحاديث الصحيحة         
 ،صلى اهللا عليه وسلم فكيف نصلي عليك؟ ويف رواية أخرى يف صـالتنا            

اللهم صل على حممد وعلى آل حممـد  (( قولوا :فقال صلى اهللا عليه وسلم    
ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد اللـهم بـارك             ك

على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبـراهيم              
  وهذه الرواية أكمل)) إنك محيد جميد

                                                
  ).١١( شريط رقم ،)نور على الدرب( من برنامج ١
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الروايات فيها الصالة على حممد وآله وعلى إبراهيم وآله وهكذا التربيـك            
   .لتشهد األخريوهذا ال خالف فيه أنه يؤتى به يف ا

ف هل هذا واجب أو ركن أم مستحب على أقـوال ثالثـة            ِلواخت، 
وبكل حال فهو مشروع للمصلي للرجال والنساء وأن يأيت ذه الـصالة            
على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التشهد األخري مث يدعو مبا تيـسر مـن                

 اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عـذاب القـرب             :الدعوات مثل 
 اللهم أعين على ذكـرك      ،ومن فتنة احمليا واملمات ومن فتنة املسيح الدجال       

 اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا وال يغفـر          ،وشكرك وحسن عبادتك  
الذنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين إنك أنـت الغفـور              

   .الرحيم

ـ    ((هذا هو الدعاء املشروع يف آخر الصالة وهكذا          ا اللهم اغفر يل م
قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به             

 هذا شيء مـن حـديث   )١())مين أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله إال أنت        
علي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف آخر الصالة خرجـه               

 . وهكذا يشرع للمسلم يف آخر الصالة قبل أن يـسلم        ،مسلم يف صحيحه  
  :أن يقول

                                                
  ).٤٦( سبق خترجيه يف ص ١
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اللهم إين أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من اجلنب وأعوذ بـك أن أرد               ((
 )١())إىل أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القرب            

جه البخاري يف صحيحه من حديث سعد بن أيب وقـاص رضـي اهللا              خر
   .عنه

وهذا الدعاء كله مشروع يف التشهد األخري يف الرابعة مـن الظهـر             
   .لعصر والعشاء ويف الثالثة من املغرب ويف الثانية من الفجر واجلمعةوا

أما التشهد األول يف الظهر والعصر واملغرب والعشاء فإن الصحيح فيه           
أنه يشرع أن يصلي فيه على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقط أمـا الـدعاء    
فيكون يف التشهد األخري كما تقدم وكما دل على ذلك حـديث ابـن              

   . واهللا ويل التوفيق.د رضي اهللا عنه املخرج يف الصحيحنيمسعو

  

                                                
  .)٤٦( سبق خترجيه يف ص ١
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  )١(كيفية التسليم في ختام الصالة

 خ  . ع . أ .من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم أ            
 إشارة إىل اسـتفتائك     : وبعد ،وفقه اهللا السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته      

 هـ نفيـدك    ١٤٠٥ / ٤ / ٢٣يف   ١٢٢١املقيد يف إدارة البحوث برقم      
   :بأنه جرى النظر فيه وإليك جواب كل سؤال عقبه

هل جيوز لإلمام يف السالم من الصالة أن يقول السالم عليكم ورمحة             :س
 وهل إذا زاد يف السالم      ،اهللا وبركاته أو يكتفي بقول السالم عليكم ورمحة اهللا        

    تكون الصالة باطلة أم صحيحة؟، وبركاته:لفظ

األفضل االقتصار على السالم عليكم ورمحة اهللا؛ ألن هـذا هـو            :ج
 وأما زيادة وبركاته ففـي ثبوـا        .احملفوظ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      

 . وإن أتى ا مل تبطل الصالة ا       ، واألفضل تركها  ،خالف بني أهل العلم   
   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

  

                                                
  . هـ١٤٠٥ / ٨ / ١٥ يف ٢ / ١٦٦٧قم  صدر من مكتب مساحته بر١
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 الـسالم   :فرغ املصلي من صالته وأراد أن يسلم فهل يقول        إذا   :س
 السالم عليكم ورمحـة     : أم يقول  ، ميينا مث مشاال   ،عليكم ورمحة اهللا وبركاته   

  )١( وما حكم صالة من فعل ذلك بزيادة وبركاته؟، فقط،اهللا

 : احملفوظ يف السنة ورمحة اهللا فقط وهذا هو املشروع أن يقول           :ج
 ففيها  )وبركاته( أما زيادة    ، عن ميينه ومشاله   )هللالسالم عليكم ورمحة ا   (

 وقد روى علقمة بن وائل عن أبيـه أن الـنيب            ،خالف بني أهل العلم   
 ، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتـه      :صلى اهللا عليه وسلم قال هكذا     

لكن يف رواية علقمة عن أبيه خالف بني أهل العلم يف صحة مساعه من       
 فاملـشروع للمـؤمن أال   ، إا منقطعة:ال ومنهم من ق،أبيه أو عدمها 

 ومن زادها ظانا صـحتها أو       ،)ورمحة اهللا ( :يزيدها وأن يقتصر على   
 ولكن األوىل واألحوط أال     ،جاهال باحلكم فال حرج وصالته صحيحة     

   .يزيدها خروجا من خالف العلماء وعمال باألمر األثبت واألحوط

  

                                                
  .)٥١٧( شريط رقم )نور على الدرب( من برنامج ١
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 )١(حكم االقتصار على تسليمة واحدة

 بنا رجل فسلم بنا واحدة عن ميينه فهل جيوز االقتصار على واحدة             أم :س
   وهل ورد يف السنة شيء من ذلك؟

 ذهب اجلمهور من أهل العلم إىل أن التسليمة الواحدة كافية ألنه            :ج
 وذهب مجع من أهل العلم      ،قد ورد يف بعض األحاديث ما يدل على ذلك        
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      إىل أنه ال بد من تسليمتني لثبوت األحاديث         

 )٢())صلوا كما رأيتموين أصـلي    (( : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم     .بذلك
   . وهذا القول هو الصواب.رواه البخاري يف صحيحه

والقول بإجزاء التسليمة الواحدة ضعيف لضعف األحاديث الـواردة         
يف ذلك وعدم صراحتها يف املطلوب ولو صحت لكانت شاذة ألا قـد             

 لكن من فعل ذلك جـاهال أو        .لفت ما هو أصح منها وأثبت وأصرح      خا
   . واهللا ويل التوفيق.معتقدا لصحة األحاديث يف ذلك فصالته صحيحة

  
                                                

  .حممد الشايع يف كتاب/  من ضمن أسئلة موجهة إىل مساحته طبعها األخ ١
  .٧ سبق خترجيه يف ص ٢
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  )١(الدعاء بعد الفريضة

 لقد ذكر لنا بعض اإلخوة املسلمني بأن مساحتكم سبق أن أفتيتم بعدم             :س
 ،فإن كان ما يقولون صحيحا ،جواز الدعاء بعد الفريضة وإمنا يكون بعد النافلة       

نرجو من مساحتكم التفضل بتوضيح هذا األمر وذكر األدلة حىت نكون علـى             
   بصرية من ديننا وهدي نبينا؟

 مل حيفظ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن أصحابه رضي اهللا              :ج
عنهم فيما نعلم أم كانوا يرفعون أيديهم بالدعاء بعد صـالة الفريـضة             

 من عمل عمـال  (( :أنه بدعة لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم       وبذلك يعلم   
 وقوله صـلى اهللا     . خرجه مسلم يف صحيحه    )٢())ليس عليه أمرنا فهو رد    

 متفق على   )٣())من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         (( :عليه وسلم 
   .صحته

   فال أما الدعاء بدون رفع اليدين وبدون استعماله مجاعياً

                                                
  .)١٠٩( ص ، اجلزء الثاين)كتاب الدعوة( نشرت يف ١
  ).١٢٢( سبق خترجيه يف ص ٢
  ).٣٢٤٢( برقم )ضيةاألق( رواه مسلم يف ٣
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ه قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يدل علـى أنـه               حرج فيه ألن  
صلى اهللا عليه وسلم دعا قبل السالم وبعده وهكذا الدعاء بعد النافلة لعدم             

 ولو مع رفع اليدين ألن رفع اليدين يف الـدعاء مـن             ،ما يدل على منعه   
أسباب اإلجابة لكن ال يكون بصفة دائمة بل يف بعض األحيـان ألنـه مل         

النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يدعو رافعا يديه بعـد كـل           حيفظ عن   
نافلة واخلري كله يف التأسي به صلى اهللا عليه وسلم والسري على جه لقوله              

  .)١(﴾لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ﴿ :سبحانه

  

                                                
  .٢١ سورة األحزاب اآلية ١
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  الدعاء مشروع
  )١(وليس بواجب في الصالة

إن الدعاء واجب وهو أن يدعو اإلمـام ويـؤمن          يقول بعض الناس     :س
   املصلون فهل هذا صحيح أم ال؟

 الدعاء مشروع ولكنه ليس بواجب فاإلنسان يـدعو يف صـالته            :ج
 يدعو اهللا وجيتهد يف اخلري ويسأل ربه املغفـرة والرمحـة            ،ويف غري صالته  

وصالح النية والعمل ويسأل ربه الرزق احلالل والزوجة الطيبة الـصاحلة           
 ويسأل ربه أن يدخله اجلنة ويبعده عن النار إىل غري ذلك            ،والذرية الصاحلة 

 لكن جيب أن يقول ريب اغفر يل بني السجدتني عنـد            ،من األدعية الطيبة  
 أما بقية الدعاء فهو مستحب بأن يـدعو يف آخـر            .مجاعة من أهل العلم   

الصالة قبل أن يسلم ومستحب أن يدعو يف سجوده ومستحب أن يـدعو    
   . ويطلب من ربه من خريي الدنيا واآلخرة، خارج الصالةيف

كل هذا مستحب مطلوب وال جيب ذلك أما ما يفعله بعض النـاس             
  من الدعاء بعد صالة الفريضة إذا سلموا دعا

                                                
  .)٨٤٠( الشريط رقم ،)نور على الدرب( من برنامج ١
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اإلمام مث رفعوا أيديهم وأمنوا فهذا ال أصل له وما كان النيب صلى اهللا عليه               
 بينه وبني نفسه واإلمام يدعو بينه        فاإلنسان يدعو  .وسلم وأصحابه يفعلونه  

 فالنيب صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو بعـد          .وبني نفسه واملأموم كذلك   
 وأما كون اإلمام يدعو واملأمومون يرفعون أيديهم        .الصالة بينه وبني نفسه   

ويؤمنون فهذا ال أصل له بل هو من البدع اليت جيب تركها واألفـضل أن               
ه وقبل أن يسلم ألن النيب عليـه الـصالة          يدعو وهو يف صالته يف سجود     

مث ليتخري من الدعاء أعجبه إليـه   (( :والسالم ملا علم أصحابه التحيات قال     
وأما الـسجود   (( : وقال عليه الصالة والسالم    ،أي قبل أن يسلم   )) فيدعو

 :وقال عليه الصالة والسالم   )) فاجتهدوا يف الدعاء فقمن أن يستجاب لكم      
خرجهمـا  ))  من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء      أقرب ما يكون العبد   ((

 فينبغي للمسلم أن يكثر من الـدعاء يف سـجوده ويف      .مسلم يف صحيحه  
آخر الصالة قبل أن يسلم وإذا دعا بعد السالم وبعد الذكر بينه وبني ربـه      

 ألن رفع اليدين بالدعاء بعد الـسالم مـن          ،فال بأس من دون رفع اليدين     
 صلى اهللا عليه وسلم وال عن أصحابه رضي اهللا          الفريضة مل ينقل عن النيب    

ـ           ،عنهم فيما نعلم   س أو  أ وإذا رفع يديه يف بعض األحيان بعد النوافل فال ب
   .يف غري صالة يف أي وقت ألن رفع اليدين يف الدعاء من أسباب اإلجابة
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 )١(حكم الدعاء في الفريضة

عو املصلي يف    هل جيوز أن يد    - مصر ، املنوفية - . أ . ع .من السائل ع   :س
صالته املفروضة مثال بعد فعل األركان والواجبات كأن يقول يف السجود بعد            
سبحان ريب األعلى اللهم اغفر يل وارمحين وغري ذلك؟ أرجو إفاديت باألذكـار             

   الالزمة لذلك؟

 يشرع للمؤمن أن يدعو يف صالته يف حمل الدعاء سـواء كانـت          :ج
 يف الـصالة هـو الـسجود وبـني          الصالة فريضة أو نافلة وحمل الدعاء     

السجدتني ويف آخر الصالة بعد التشهد والصالة على النيب صلى اهللا عليه            
وسلم وقبل التسليم كما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يدعو              
بني السجدتني بطلب املغفرة وثبت أنه كان يقول بني السجدتني اللـهم            

 وقال عليـه الـصالة      .رزقين وعافين اغفر يل وارمحين واهدين واجربين وا     
أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما الـسجود فاجتهـدوا يف           (( :والسالم

   أخرجه مسلم )٢())الدعاء فقمن أن يستجاب لكم

                                                
  . هـ١٤١١ عدد ذو احلجة ،)الة العربية( نشرت يف ١
  ).١١( سبق خترجيه يف ص ٢
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يف صحيحه وخرج مسلم أيضا عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى              
 فـأكثروا   أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد       (( :اهللا عليه وسلم قال   

ويف الصحيحني عن عبد اهللا بن مسعود رضـي اهللا عنـه أن             ،  )١())الدعاء
مث ليتخري بعد من املسألة     (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا علمه التشهد قال        

  .)٢())ما شاء

 واألحاديث  ،)٣())مث ليتخري من الدعاء أعجبه إليه فيدعو      (( :ويف لفظ 
عية الدعاء يف هذه املواضع مبا أحبه       يف هذا املعىن كثرية وهي تدل على شر       

املسلم من الدعاء سواء كان يتعلق باآلخرة أو يتعلق مبـصاحله الدنيويـة             
بشرط أال يكون يف دعائه إمث وال قطيعة رحم واألفـضل أن يكثـر مـن         

   . وباهللا التوفيق.الدعاء املأثور عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  

                                                
  ).٣٥( سبق خترجيه يف ص ١
  ).١٣( سبق خترجيه يف ص ٢
  .)١٣( سبق خترجيه يف ص ٣
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  )١(الدعاء في الصالة للوالدين

 والقـرآن ال    ،يقولون إن الدعاء يف صالة الفريضة ال جيوز للوالدين         :س
 وإذا طاف ال جيوز أن جيعل ثواب الـسبع          ،جيوز أن جيعل ثواب اخلتمة لوالديه     

    فما احلكم يف ذلك؟.لوالديه

 الدعاء يف الصالة ال بأس به سواء كـان لنفـسه أو لوالديـه أو                :ج
أقـرب مـا    (( :اهللا عليه وسلم   لقول النيب صلى     ، بل هو مشروع   ،لغريمها

 أخرجـه مـسلم يف      )٢())يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء       
ما الركوع فعظموا فيـه الـرب    أ(( : وقال عليه الصالة والسالم    .صحيحه

 خرجـه   )٣())وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقمن أن يستجاب لكـم         
نه أن النيب صلى     ويف الصحيحني عن ابن مسعود رضي اهللا ع        ،مسلم أيضا 

مث ليتخري من الدعاء أعجبـه إليـه    (( :اهللا عليه وسلم ملا علمه التشهد قال      
  مث ليتخري بعد من(( : ويف رواية)٤())فيدعو

                                                
  . هـ١٤١٧ / ٦ / ٢٩ يف )١٥٦٤( العدد ،)وةجملة الدع( نشرت يف ١
  ).٣٥( سبق خترجيه يف ص ٢
  ).١١( سبق خترجيه يف ص ٣
  .)١٣( سبق خترجيه يف ص ٤
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 فإذا دعا يف سجوده أو يف       ، واملراد بذلك قبل أن يسلم     .)١())املسألة ما شاء  
األحاديـث  آخر الصالة لنفسه أو لوالديه أو املسلمني فال بأس لعموم هذه   

   .وغريها

وأما تثويب القراءة أو الطواف لوالديه أو لغريمها من املسلمني فهـذا            
 ، واألفضل واألحوط تركه لعدم الـدليل عليـه        ،حمل خالف بني العلماء   

 لقول النيب صلى اهللا     ،والعبادات توقيفية ال يفعل منها إال ما جاء به الشرع         
 متفق على   )٢()) منه فهو رد   من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس      (( :عليه وسلم 

)) من عمل عمال ليس عليه أمرنـا فهـو رد         (( : ويف رواية أخرى   ،صحته
   . واهللا ويل التوفيق.خرجه مسلم يف الصحيح

  

                                                
  ).١٣( سبق خترجيه يف ص ١
  .)١٦٧( سبق خترجيه يف ص ٢
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 )١(تنبيه حول دعاء غير مشروع

   : أما بعد،احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده

يفية صالة النيب صـلى     ك(فقد اطلعت على الكتيب الذي مجعته وهو        
 وقد طبعه بعض احملسنني وأضاف يف آخره دعـاء هـذا            )اهللا عليه وسلم  

 اللهم صل على سـيدنا حممـد        ،دعاء مستحب بعد صالة الفجر    ( :نصه
صالة تنجينا ا يا اهللا من مجيع األحوال واآلفات وتقضي يل ـا مجيـع               

 الدرجات وتبلغنا   احلاجات وتطهرنا ا من مجيع السيئات وترفعنا ا أعلى        
ا أقصى الغايات من مجيع اخلريات يف احلياة وبعـد املمـات يـا رب               

   ).العاملني

وهذا الدعاء ال دليل على مشروعيته على هذه الكيفية وال أساس لـه             
من السنة وال أمسح ألحد أن يضيف إىل كتيب ما ليس منها وإمنا املـشروع      

وسلم كثريا يف كـل وقـت       للمسلم أن يصلي على النيب صلى اهللا عليه         
بالكيفية اليت ثبتت عنه صلى اهللا عليه وسلم كما يف حديث ابن مـسعود              

 أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنـن          :األنصاري رضي اهللا عنه قال    
  يف جملس

                                                
  .)٣٤٩( ص )٢٦( العدد ،)جملة البحوث اإلسالمية( نشرت يف ١
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سعد بن عبادة فقال له بشري بن سعد أمرنا اهللا تعاىل أن نصلي عليك يـا                
 فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليـه        رسول اهللا فيكف نصلي عليك؟ قال     

وسلم حىت متنينا أنه مل يسأله مث قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم                
قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على آل إبراهيم             ((

وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على آل إبراهيم يف العاملني             
   . رواه مسلم يف صحيحه)١())مإنك محيد جميد والسالم كما قد علمت

 خرج علينا رسول اهللا صلى      :وعن كعب بن عجرة رضي اهللا عنه قال       
 قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليـك؟          : فقلنا ،اهللا عليه وسلم  

قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت علـى آل             (( :قال
ل حممد كما باركت    إبراهيم إنك محيد جميد اللهم بارك على حممد وعلى آ         

 وغريمها من األحاديـث     . متفق عليه  )٢())على آل إبراهيم إنك محيد جميد     
   . صلى اهللا عليه وسلم،اليت تدل على كيفية الصالة عليه

                                                
  .)٦١٣( برقم )الصالة( رواه مسلم يف ١
  .)٦١٤( برقم )الصالة( ومسلم يف )٤٤٢٣( برقم )تفسري القرآن(ه البخاري يف  روا٢
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وينبغي للمسلم أن يتقيد مبا ورد وال يأيت بكيفية للصالة عليه صـلى             
 والربكة والسعادة   اهللا عليه وسلم مل ترد ا السنة ألن اتباع السنة فيه اخلري           

 وفق اهللا اجلميع للفقه يف دينه والثبات عليه وصـلى اهللا            .يف الدنيا واآلخرة  
  .وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه

  
  الرئيس العام إلدارات البحوث

  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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 )١(حكم رفع اليدين في الدعاء

   فع اليدين يف الدعاء؟ما حكم ر :س

 رفع اليدين يف الدعاء سنة ومن أسباب اإلجابة لقول النيب صـلى             :ج
إن ربكم تبارك وتعاىل حيي كرمي يستحي من عبده إذا          (( :اهللا عليه وسلم  

 أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة       )٢())رفع يديه إليه أن يردمها صفرا     
إن اهللا تعاىل طيـب وال     (( : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم     .وصححه احلاكم 

كُلُـوا  ﴿ يقبل إال طيبا وإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال تعاىل            
يا أَيها الرسلُ   ﴿ وقال سبحانه    )٣(﴾ِمن طَيباِت ما رزقْناكُم واشكُروا ِللَّهِ     

جـل يطيـل الـسفر    مث ذكر الر )٤(﴾كُلُوا ِمن الطَّيباِت واعملُوا صاِلحا    
أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء يا رب يا رب ومطعمه حـرام ومـشربه          

  حرام وملبسه حرام وغذي

                                                
  ).الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من ١
 ورواه  ، واللفظ له  )١٣٧٣(برقم  ) الصالة( وأبو داود يف     ،)٣٤٧٩( برقم   )الدعوات( رواه الترمذي يف     ٢

  ).٣٨٥٥( برقم )الدعاء(ابن ماجه يف 
  .١٧٢ البقرة اآلية  سورة٣
  .٥١ سورة املؤمنون اآلية ٤
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   . أخرجه مسلم يف صحيحه)١())باحلرام فأىن يستجاب لذلك

فذكر عليه الصالة والسالم يف هذا احلديث أن مد اليدين إىل الـسماء    
 وألنه  . وهو أكل احلرام   ،ديثمن أسباب اإلجابة لوال املانع املذكور يف احل       

 كما يف االستسقاء ودعائه     ،صلى اهللا عليه وسلم كان يرفع يديه يف الدعاء        
   . ويف مواضع أخرى،على الصفا واملروة يف حجه وعمره

لكن املواضع اليت مل يرفع فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم ال جيوز الرفع              
سالم وذلك مثل الدعاء بني     فيها ألن فعله سنة وتركه سنة عليه الصالة وال        

السجدتني والدعاء يف آخر الصالة قبل السالم فإنه ال يشرع الرفع فيه ألن             
النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يرفع يف ذلك وهكذا الدعاء بعد الـصلوات              
اخلمس بعد الفراغ من الذكر فإنه ال مانع من الدعاء بينه وبني نفسه بعـد      

ك ولكن ال يـشرع يف ذلـك رفـع    الذكر لوجود أحاديث تدل على ذل  
 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يفعل ذلـك والواجـب علـى               ،اليدين

 .املسلمني مجيعا التقيد بالكتاب والسنة يف كل شيء واحلذر من خمالفتهما          
   .واهللا ويل التوفيق

  

                                                
 بـرقم   )الزكـاة ( ومسلم يف    ،)٧٩٩٨( برقم   )باقي مسند املكثرين من الصحابة    ( رواه اإلمام أمحد يف      ١
  ).٢٩١٥( برقم )تفسري القرآن( والترمذي يف ،)١٦٨٦(
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  )١(حكم رفع األيدي للدعاء بعد الصالة

الصالة؟ وهـل هنـاك   ما رأي مساحتكم يف رفع األيدي للدعاء بعد      : س
   فرق بني صالة الفريضة والنافلة؟

 رفع األيدي يف الدعاء سنة ومن أسباب اإلجابة لقول النيب صـلى   :ج
إن ربكم حيي كرمي يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه           (( :اهللا عليه وسلم  

 أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجـة وصـححه          )٢())أن يردمها صفرا  
إن اهللا  (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     .ن الفارسي احلاكم من حديث سلما   

تعاىل طيب وال يقبل إال طيبا وإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال               
يا أَيها الَِّذين آمنوا كُلُوا ِمن طَيباِت ما رزقْناكُم واشكُروا ِللَِّه           ﴿ سبحانه

يا أَيها الرسلُ كُلُـوا ِمـن       ﴿ وقال عز وجل   )٣(﴾ِإنْ كُنتم ِإياه تعبدونَ   
      ِليملُونَ عمعا تي ِبما ِإناِلحلُوا صماعاِت وبمث ذكر الرجل يطيل     )٤(﴾الطَّي

السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء يا رب يا رب ومطعمـه حـرام               
  ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي

                                                
  .حممد الشايع يف كتاب/  من ضمن أسئلة موجهة إىل مساحته طبعها األخ ١
 ).١٧٨(رجيه يف ص  سبق خت٢
 .١٧٢ سورة البقرة اآلية ٣
 .٥١ سورة املؤمنون اآلية ٤
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   . رواه مسلم)١())كباحلرام فأىن يستجاب لذل

لكن ال يشرع رفعهما يف املواضع اليت وجدت يف عهد النيب صلى اهللا             
عليه وسلم ومل يرفع فيها كأدبار الصلوات اخلمس وبني السجدتني وقبـل         

 ألن النيب صلى اهللا عليه      .التسليم من الصالة وحني خطبة اجلمعة والعيدين      
ة والسالم األسوة احلـسنة     وسلم مل يرفع يف هذه املواضع وهو عليه الصال        

فيما يأيت ويذر لكن إذا استسقى يف خطبة اجلمعة أو خطبة العيدين شرع             
   .له رفع اليدين كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم

أما الصالة النافلة فال أعلم مانعا من رفع اليدين بعدها يف الدعاء عمال             
 ذلك مل يثبت فعله     بعموم األدلة لكن األفضل عدم املواظبة على ذلك؛ ألن        

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ولو فعله بعد كل نافلة لنقل ذلك عنه؛ ألن               
الصحابة رضي اهللا عنهم قد نقلوا أقواله وأفعاله يف سفره وإقامته وسـائر             

 أما احلديث املشهور    .أحواله صلى اهللا عليه وسلم ورضي اهللا عنهم مجيعا        
صالة تضرع وختـشع وأن تقنـع أي    ال:أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال     

 كما أوضح ذلـك     .ترفع يديك تقول يا رب يا رب فهو حديث ضعيف         
   .احلافظ بن رجب وغريه واهللا ويل التوفيق

  
                                                

 ).١٧٩( سبق خترجيه يف ص ١
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من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم وفقه              
   .)١(اهللا ملا فيه رضاه آمني

كتابكم الكـرمي    . بعده يا حمب   ،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    
وصل وصلكم اهللا داه وما تضمنه من السؤال حول موضوع حكـم    

 . إخل ..رفع اليدين يف الدعاء بعد التسليم من صالة الفريضة وغريهـا          
كان معلوما وعليه نفيدكم بأن رفع اليدين يف الدعاء سنة ومن أسباب            

إن ربكـم حيـي كـرمي       (( :اإلجابة لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      
واألحاديـث  ،  ))حيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردمها صفرا         يست

كثرية صحت يف ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وإمنا رفع اليدين             
يف املواضع اليت مل يرفع فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم كـالرفع بعـد      
صالة الفريضة لإلمام واملأموم واملنفرد فال يشرع ألحد منهم أن يرفع           

عد الفريضة ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يرفعهما بعد سالمه          يديه ب 
 بني وقـت    ا أما النوافل فال بأس بالرفع يف الدعاء بعده        .من الفريضة 

  وآخر ال بصفة دائمة وهكذا ال يشرع رفع اليدين يف خطبة 

                                                
 . هـ١٤٠٨ / ٥ / ٢ وتاريخ )١ / ١٢١١( صدر من مكتب مساحته برقم ١
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اجلمعة وخطبة العيدين وال بني السجدتني وال بعد قراءة التحيات قبـل أن       
لك من املواضع اليت مل يرفع فيها النيب صلى اهللا عليه وسـلم             يسلم وحنو ذ  

ويشرع الرفع يف خطبة االستسقاء ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم رفع يديه             
يف خطبة صالة االستسقاء وهكذا رفع يديه ملا استسقى يف خطبة اجلمعـة             

 ومبا ذكرنا جتتمع األحاديث الواردة يف ذلك وقد نص          .ورفع الناس أيديهم  
 ونسأل اهللا أن يوفقنا وإياكم للفقـه يف      .مجع من أهل العلم على ما ذكرنا      

 والسالم علـيكم ورمحـة اهللا       .دينه والثبات عليه إنه سبحانه خري مسئول      
   .وبركاته

  الرئيس العام
  إلدارات البحوث

  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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 صلى اهللا عليه     هل ورد عن رسول اهللا     ، الرياض - . م .من السائلة م   :س
وسلم رفع األيدي يف الدعاء بعد صالة الفريضة بالذات حيث هناك من قـالوا     

  )١(يل إنه مل يكن يرفع يديه حني الدعاء بعد صالة الفرض؟

 مل يصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يرفع يديـه بعـد          :ج
 نعلم  صالة الفريضة ومل يصح ذلك أيضا عن أصحابه رضي اهللا عنهم فيما           

وما يفعله بعض الناس من رفع أيديهم بعد صالة الفريضة بدعة ال أصل هلا              
من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهـو        (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     

مـن  (( :وقال عليه الصالة والـسالم    . أخرجه مسلم يف صحيحه    )٢())رد
   . متفق عليه)٣())أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

  

                                                
 ).٧٤( اجلزء األول ص )كتاب الدعوة( نشرت يف ١
 ).١٢٢( سبق خترجيه يف ص ٢
 .)١٦٧( سبق خترجيه يف ص ٣
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  )١(لسنة في تحريك السبابة عند التشهدما ا

 أالحظ أنه أثناء قراءة التشهد يقـوم بعـض          ، الدمام - أ . ح .من ع  :س
 وذلـك   ،املصلني بتحريك السبابة ميينا ويسارا وبعضهم إىل أعلـى وأسـفل          

 والبعض اآلخر يرفـع أصـبعه وال حيركهـا          ،حبركات سريعة متتالية أو بطيئة    
    فما احلكم يف ذلك؟،املرةوآخرون ال يرفعون أصبعهم هذه ب

 السنة للمصلي حال التشهد أن يقبض أصابعه كلها أعين أصـابع            :ج
اليمىن ويشري بالسبابة وحيركها عند الدعاء حتريكا خفيفا إشارة للتوحيـد           
وإن شاء قبض اخلنصر والبنصر وحلق اإلام مع الوسطى وأشار بالـسبابة     

ه وسلم أما يده اليسرى فيضعها      كلتا الصفتني صحتا عن النيب صلى اهللا علي       
على فخذه اليسرى مبسوطة ممدودة أصابعها إىل القبلة فإن شاء وضـعها            

   .على ركبته كلتا الصفتني صحتا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  

                                                
 ).٧٥( اجلزء األول ص )كتاب الدعوة(يف  نشرت ١
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 )١(حكم التسبيح باليد اليمنى

 صلى بنا أحد الشباب وبعد الـصالة صـار    ، اخلرج - . أ . ع .من م  :س
 فقط فاستغرب بعض املصلني وسألوا الشاب عن ذلك فقال          يسبح بيده اليمىن  
   أرجو أن تفيدونا عن صحة ذلك؟ .إن هذه هي السنة

 ما فعله اإلمام هو الصواب فقد ثبت عن النيب صـلى اهللا عليـه               :ج
 ومن سبح باليدين فال حرج يف ذلك        ،وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه     

   .إلطالق غالب األحاديث

  

                                                
 ).٧٥( اجلزء األول ص )كتاب الدعوة( نشرت يف ١



  

 - ١٨٧ -

  

 )١(ليد اليمنى أفضلالتسبيح با

هل التسبيح والتحميد والتكبري بعد كل فريضة يكون أفضل بأصابع           :س
   اليد اليمىن أو اليدين معا ؟

 ألنه ثبت عن النيب صـلى اهللا     ، األفضل أن يكون ذلك بيده اليمىن      :ج
إن النيب  ( :عليه وسلم أنه كان يعدهن باليمىن ولقول عائشة رضي اهللا عنها          

سلم كان يعجبه التيمن يف تنعله وترجلـه وطهـوره ويف           صلى اهللا عليه و   
 ألنه ورد يف بعض األحاديث ما       ، وجيوز عقدهن باألصابع كلها    )شأنه كله 

إـن مـسئوالت   (( :يدل على ذلك عنه عليه الصالة والـسالم وقـال         
وبذلك يعلم التوسعة يف هذا األمر وأنه ال ينبغـي فيـه            ، )٢())مستنطقات

   .التشدد وال التنازع

  

                                                
 .)١١١( ص ، اجلزء الثاين)كتاب الدعوة( نشرت يف ١
 ،)٣٤٠٨( برقم   )الدعوات( والترمذي يف    ،)٢٥٨٤١( برقم   )باقي مسند األنصار  ( رواه اإلمام أمحد يف      ٢

 .)١٢٨٣( برقم )الصالة(والنسائي وأبو داود يف 



  

 - ١٨٨ -

  

  )١(األذكار التي تقال بعد الفراغ من الصالة

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يراه من املسلمني وفقهم اهللا               
   . آمني،وزادهم من العلم واإلميان

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

فيسرين أن أذكر إخواين يف اهللا أن السنة أن يقول املسلم بعـد كـل               
 ، ثالث مـرات   )أستغفر اهللا (اء كان إماما أو مأموما أو منفردا        فريضة سو 

 مث  )اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلـالل واإلكـرام           (
 مث يقول هو وغـريه      .ينصرف إىل الناس إن كان إماما ويستقبلهم بوجهه       

 له امللـك    ،ال إله إال اهللا وحده ال شريك له       (من املأمومني وهكذا املنفرد     
 ال إلـه إال  . ال حول وال قوة إال باهللا.ه احلمد وهو على كل شيء قدير     ول

 ال اهللا إال اهللا     .اهللا وال نعبد إال إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء احلـسن            
 اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي        .خملصني له الدين ولو كره الكافرون     

  ملا منعت وال ينفع ذا اجلد

                                                
 . هـ١٤١٤ / ١٠ / ٢٤ صدرت من مساحته بتاريخ ١
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ال إله إال اهللا    ( :عد صالة املغرب والفجر مع ما تقدم       ويقول ب  ).منك اجلد 
 له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو على كل شـيء      ،وحده ال شريك له   

 واهللا  ،سـبحان اهللا واحلمـد هللا     ( : مث بعد ذلك يقول    . عشر مرات  )قدير
ال إله إال اهللا وحده ال شـريك      ( : ثالثا وثالثني مرة ويقول متام املائة      )أكرب
   ).امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير له ،له

والسنة لإلمام واملنفرد واملأموم اجلهر ذه األذكار بعد كـل صـالة            
فريضة جهرا متوسطا ليس فيه تكلف وقد ثبت يف الصحيحني عـن ابـن          
عباس رضي اهللا عنهما أن رفع الصوت بالذكر حني ينصرف الناس مـن             

ليه وسلم قال ابن عباس رضي اهللا       املكتوبة كان على عهد النيب صلى اهللا ع       
 وال جيـوز أن جيهـروا       . كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا مسعته       :عنهما

 ،بصوت مجاعي بل كل واحد يذكر بنفسه من دون مراعاة لصوت غـريه    
   .ألن الذكر اجلماعي بدعة ال أصل هلا يف الشرع املطهر

 )ة الكرسـي  آي(مث يشرع أن يقرأ كل من اإلمام واملأمومني واملنفرد          
 وقل أعوذ   ، وقل أعوذ برب الفلق    ،قل هو اهللا أحد   ( :سرا مث يقرأ كل منهم    

 وقـل   ،قل هو اهللا أحـد    ( : وبعد املغرب والفجر يكرر    . سرا )برب الناس 
   وقل،أعوذ برب الفلق
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 . وهو األفضل لصحة كل ما ذكرنا آنفـا       . ثالث مرات  )أعوذ برب الناس  
وصحابته وأتباعه بإحسان إىل يـوم      وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله        

  .الدين

  
  مفيت عام اململكة العربية السعودية

  ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء
   هـ١٤١٤ / ١٠ / ٢٤
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  السنة الجهر بالذكر عقب الصلوات

  )١(الخمس وعقب صالة الجمعة بعد التسليم

 وترية واحدة كمـا يفعلـه   ما حكم الذكر اجلماعي بعد الصالة على    :س
   البعض وهل السنة اجلهر بالذكر أو اإلسرار؟

 السنة اجلهر بالذكر عقب الصلوات اخلمس وعقب صالة اجلمعة          :ج
بعد التسليم ملا ثبت يف الصحيحني عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رفع              
الصوت بالذكر حني ينصرف الناس من املكتوبة كان على عهد النيب صلى            

 . كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا مسعتـه        :عليه وسلم قال ابن عباس    اهللا  
أما كونه مجاعيا حبيث يتحرى كل واحد نطق اآلخر من أوله إىل آخـره              

 وإمنا املشروع أن يـذكروا      ،وتقليده يف ذلك فهذا ال أصل له بل هو بدعة         
   .اهللا مجيعا بغري قصد لتالقي األصوات بدءا واية

  

                                                
 .حممد الشايع يف كتاب/  من ضمن أسئلة موجهة إىل مساحته طبعها األخ ١
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  رتكرار بعض األذكا
  )١(بعد صالة المغرب والفجر

 له امللك وله    ،ال إله إال اهللا وحده ال شريك له       ( :ورد احلث على قول    :س
 عشر مرات بعد صالة الفجر وبعـد صـالة          )احلمد وهو على كل شيء قدير     

   فهل ما ورد صحيح؟ .املغرب

 ورد يف هذا أحاديث صحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كلها             :ج
 ، الذكر املذكور بعد صالة الفجر وبعد صـالة املغـرب        تدل على شرعية  

 له امللك وله احلمد حييي      ،ال إله إال اهللا وحده ال شريك له       ( :وهو أن يقول  
 عشر مرات فيشرع لكل مؤمن ومؤمنة       )ومييت وهو على كل شيء قدير     

 وذلك بعد الذكر املـشروع      .تني املذكورتني احملافظة على ذلك بعد الصال    
 : وهو أن يقـول بعـد الـسالم        ،مجيع الصلوات اخلمس  بعد السالم من    

 اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلـالل       ، ثالثا ،أستغفر اهللا 
 له امللك وله احلمد وهو علـى   ،واإلكرام ال إله إال اهللا وحده ال شريك له        

   ال إله إال اهللا وال نعبد إال. ال حول وال قوة إال باهللا.كل شيء قدير

                                                
 .حممد الشايع يف كتاب/  طبعها األخ ، من ضمن أسئلة موجهة إىل مساحته١
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 ال إله إال اهللا خملصني له الـدين  .له النعمة وله الفضل وله الثناء احلسن   إياه  
 اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع            .ولو كره الكافرون  
   .ذا اجلد منك اجلد

وإن كان إماما شرع له االنصراف إىل الناس ويعطيهم وجهه بعد قوله            
ومنك السالم تباركت يا ذا اجلـالل        اللهم أنت السالم     ،أستغفر اهللا ثالثا  

 ولإلمـام عنـد     .واإلكرام تأسيا بالنيب صلى اهللا عليه وسـلم يف ذلـك          
االنصراف أن ينصرف عن ميينه أو عن مشاله ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم              

   .فعل هذا وهذا
ويستحب للمصلي أيضا بعد كل صالة من الصلوات اخلمـس بعـد         

 اهللا واحلمد هللا واهللا أكرب ثالثا وثالثـني          سبحان :الذكر املذكور أن يقول   
 ال إله إال اهللا وحده ال شريك        : ويقول متام املائة   ، فتلك تسع وتسعون   .مرة
 ألنه قد صح عن الـنيب       . له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير         ،له

 .صلى اهللا عليه وسلم الترغيب يف ذلك وبيان أنه مـن أسـباب املغفـرة            
 أن يقرأ آيـة     :بعد كل صالة من الصلوات اخلمس     ويشرع للمصلي أيضا    

 وقل أعـوذ بـرب   ، قل هو اهللا أحد   :الكرسي بعد هذه األذكار وأن يقرأ     
 ويشرع أن يكرر هذه السور الثالث بعـد         . وقل أعوذ برب الناس    ،الفلق

املغرب وبعد الفجر وعند النوم ثالث مرات؛ لورود األحاديث الصحيحة          
   .يف ذلك
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  )١(ةالمراد بدبر الصال

ما املراد بدبر الصالة يف األحاديث اليت ورد فيها احلث على الـدعاء             :س
   أو الذكر دبر كل صالة؟ هل هو آخر الصالة أو بعد السالم؟

 ويطلق على ما بعـد      ، دبر الصالة يطلق على آخرها قبل السالم       :ج
 وقد جاءت األحاديث الصحيحة بذلك وأكثرها يدل على         ،السالم مباشرة 

 آخرها قبل السالم فيما يتعلق بالدعاء كحديث ابن مسعود رضي           أن املراد 
مث ليتخري  (( : مث قال  ،اهللا عنه ملا علمه الرسول صلى اهللا عليه وسلم التشهد         

مث ليتخري بعد من املسألة ما      (( : ويف لفظ  )٢())من الدعاء أعجبه إليه فيدعو    
   . متفق على صحته)٣())شاء

ال (( :اهللا عليه وسلم قـال لـه  ومن ذلك حديث معاذ أن النيب صلى   
تدعن دبر كل صالة أن تقول اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحـسن             

   أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي)٤())عبادتك

                                                
 .حممد الشايع يف كتاب/  طبعها األخ ، من ضمن أسئلة موجهة إىل مساحته١
 .)٤٥(خترجه يف ص  سبق ٢
 ).٤٥( سبق خترجيه يف ص ٣
 ).٤٦( سبق خترجيه يف  ٤
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 ومن ذلك ما رواه البخاري رمحه اهللا عن سـعد بـن أيب          .بإسناد صحيح 
 كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف دبـر           :وقاص رضي اهللا عنه قال    

اللهم إين أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من اجلنب وأعـوذ            (( :ل صالة ك
بك من أن أرد إىل أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومـن عـذاب                

  .)١())القرب

 فقد دلت األحاديث الصحيحة على أن       ،أما األذكار الواردة يف ذلك    
  أسـتغفر : ومن ذلك أن يقول حني يسلم.ذلك يف دبر الصالة بعد السالم  

 اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا        ، أستغفر اهللا  ، أستغفر اهللا  ،اهللا
 سواء كان إماما أو مأموما أو منفـردا مث ينـصرف            ،ذا اجلالل واإلكرام  

اإلمام بعد ذلك إىل املأمومني ويعطيهم وجهه ويقـول اإلمـام واملـأموم           
 لـه  ،ال شريك له ال إله إال اهللا وحده :واملنفرد بعد هذا الذكر واالستغفار   

 ال إله   .امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ال حول وال قوة إال باهللا             
 ال إلـه إال     .إال اهللا وال نعبد إال إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء احلسن            

 اللهم ال مانع ملـا أعطيـت وال         .اهللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون      
   .د منك اجلدمعطي ملا منعت وال ينفع ذا اجل

  ويستحب أن يقول املسلم واملسلمة هذا الذكر بعد كل

                                                
 ).٤٦( سبق خترجيه يف ص ١
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صالة من الصلوات اخلمس مث يسبح اهللا وحيمده ويكربه ثالثا وثالثـني مث             
 له امللك وله احلمد وهو      ، ال إله إال اهللا وحده ال شريك له        :يقول متام املائة  

   .على كل شيء قدير

 ، اهللا صلى اهللا عليه وسلم     وهذا كله قد ثبتت به األحاديث عن رسول       
ويستحب أن يقرأ بعد ذلك آية الكرسي مرة واحدة سرا ويقرأ قل هو اهللا              

 إال يف املغـرب والفجـر      ،أحد واملعوذتني بعد كل صالة سرا مرة واحدة       
 ،فيستحب له أن يكرر قراءة السور الـثالث املـذكورة ثـالث مـرات     

 ال :الفجر أن يقـول   ويستحب أيضا للمسلم واملسلمة بعد صالة املغرب و       
 له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو علـى  ،إله إال اهللا وحده ال شريك له      

 عشر مرات زيادة على ما تقدم قبل قراءة آية الكرسـي            ،كل شيء قدير  
 . عمال باألحاديث الصحيحة الواردة يف ذلـك       .وقبل قراءة السور الثالث   

   .واهللا ويل التوفيق
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  لى ذكركاألفضل قول اللهم أعني ع
  )١(وشكرك وحسن عبادتك قبل السالم

بعد السالم من صالة الفريضة أنكر علي من جبواري عنـدما مسعـين      :س
 حيث ذكر يل    )اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك      ( :أدعو بقول 

   أن هذا الدعاء يكون قبل السالم ال بعده فما الصواب يف ذلك؟

ه قبل السالم ألن النيب صلى       األفضل أن يكون هذا الدعاء وأشباه      :ج
مث ليتخري من املـسألة مـا   (( :اهللا عليه وسلم ملا علم الصحابة التشهد قال     

وقال عليه  )) مث ليتخري من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به       (( :ويف لفظ )) شاء
ال تدع أن تقول دبر كل      (( :الصالة والسالم ملعاذ بن جبل رضي اهللا عنه       

ودبـر الـشيء    )) وشكرك وحسن عبادتك  صالة اللهم أعين على ذكرك      
 فإنـه  ،ويلحق بذلك ما يلي الصالة بعد الـسالم     ،.. كدبر احليوان  ،آخره

 ملا ثبت يف الصحيحني عن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه قال             ،يسمى دبرا 
ال إلـه إال اهللا     (( :كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف دبر كل صالة          

  وحده ال شريك له له امللك

                                                
 . يف جملس مساحته، من الرياض. س. سؤال موجه من ع١
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وله احلمد وهو على كل شيء قدير اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا               
 ومعلوم أن هذا الذكر يقـال بعـد   .)) منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد  

 وقد جاء ذلك صرحيا يف بعض روايات حديث املغـرية وغريهـا             ،السالم
فدل ذلك على أنه ال حرج يف الدعاء بعد السالم وبعد الذكر فيما بـني               

   . واهللا ويل التوفيق. عمال باألدلة كلها،لعبد وبني ربها

  

  )١(حكم مسح الجبهة عن التراب بعد الصالة

 يكره مسح اجلبهة عن التراب بعد الصالة فهل هلـذا     :مسعنا من يقول   :س
   أصل؟

 ليس له أصل فيما نعلم وإمنا يكره فعل ذلك قبل الـسالم؛ ألنـه             :ج
يف بعض صلواته أنه سلم مـن صـالة   ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  

الصبح يف ليلة مطرية ويرى على وجهه أثر املاء والطني فـدل ذلـك أن               
   .األفضل عدم مسحه قبل الفراغ من الصالة

  

                                                
 .حممد الشايع يف كتاب/  طبعها األخ ، من ضمن أسئلة موجهة إىل مساحته١
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  حكم المصافحة
  )١(عد صالة الفريضة والنافلةب

 وهل هناك فرق بني صالة الفريضة       ،ما حكم املصافحة بعد الصالة     :  س
   والنافلة؟

 وقد كـان    ،ل يف املصافحة عند اللقاء بني املسلمني شرعيتها        األص :ج
النيب صلى اهللا عليه وسلم يصافح أصحابه رضـي اهللا عنـهم إذا لقـيهم              

 : قال أنس رضي اهللا عنه والشعيب رمحـه اهللا         .وكانوا إذا تالقوا تصافحوا   
كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا تالقوا تصافحوا وإذا قـدموا             (

  .) تعانقوامن سفر

 أحد العشرة املبـشرين     -وثبت يف الصحيحني أن طلحة بن عبيد اهللا         
 قام من حلقة النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يف             -باجلنة رضي اهللا عنهم     

مسجده عليه الصالة والسالم إىل كعب بن مالك رضي اهللا عنه ملا تـاب              
 يف عهـد اهللا عليه فصافحه وهنأه بالتوبة وهذا أمر مشهور بني املـسلمني       

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم وبعده

                                                
 .ايع يف كتابحممد الش/  من ضمن أسئلة موجهة إىل مساحته طبعها األخ ١
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ما من مسلمني يتالقيـان     (( :وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       
، )) فيتصافحان إال حتاتت عنهما ذنوما كما يتحات عن الشجرة ورقها         

ويستحب التصافح عند اللقاء يف املسجد أو يف الصف وإذا مل يتـصافحا             
 وملا يف ذلـك مـن      .ا هلذه السنة العظيمة   قبل الصالة تصافحا بعدها حتقيق    

 لكن إذا مل يصافحه قبل الفريضة شرع له أن          .تثبيت املودة وإزالة الشحناء   
   .يصافحه بعدها بعد الذكر املشروع

أما ما يفعله بعض الناس من املبادرة باملصافحة بعد الفريضة من حني            
ة ذلك لعدم الدليل    يسلم التسليمة الثانية فال أعلم له أصال بل األظهر كراه         

 وألن املصلي مشروع له يف هذه احلال أن يبادر باألذكار الـشرعية             .عليه
 .اليت كان يفعلها النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد السالم من صالة الفريضة            

وأما صالة النافلة فيشرع املصافحة بعد السالم منها إذا مل يتصافحا قبـل             
    .ى فإن تصافحا قبل ذلك كف.الدخول فيها
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 )١(الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم في الفريضة والنافلة

إذا مر اإلنسان يف الصالة بآية فيها ذكر للنيب صلى اهللا عليه وسـلم               :س
 أن الرسول صلى اهللا عليه وسـلم  :فهل يصلي عليه مبناسبة ذكره عمال حبديث   

 فقلت آمني آمـني     ثالثا فقيل له إنك صعدت املنرب     )) آمني(( :صعد املنرب فقال  
رجل ذكرت عنده فلم يصل     (( :إىل أن قال  )) ...إن جربيل أتاين  (( :آمني فقال 

 أم أن الصالة عليه ليست من أعمال الـصالة إال           ،إىل آخر احلديث  )) ..عليك
  يف موضعها من التشهد فال تفعل إال فيه وأما يف غريه فال؟ 

يب صلى اهللا عليـه   أما يف الفريضة فال يفعل ذلك لعدم نقله عن الن         :ج
وسلم وأما يف النافلة فال بأس ألنه كان صلى اهللا عليه وسـلم يف جـده         

 وعند كل آية فيهـا تعـوذ        ،بالليل يقف عند كل آية فيها تسبيح فيسبح       
 والصالة عليه صـلى اهللا عليـه        .لأ وعند كل آية فيها سؤال فيس      ،فيتعوذ

   . واهللا ويل التوفيق.وسلم من هذا الباب

  

                                                
 . من ضمن األسئلة املوجهة من الة العربية١
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  ة على النبي صلى اهللا عليه وسلمالصال

  )١(مشروعة في التشهد األول واألخير

 هل الصالة املفروضة أو الدعاء إذا مل يذكر         ، إريتريا - . ع . أ س  .من :س
فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم تكون صحيحة أو ال فإن بعض األشخاص قال              

الـنيب صـلى اهللا   إن الصالة والدعاء ال يقبالن إال إذا كان فيهما الصالة على       
    أفيدونا أفادكم اهللا؟.عليه وسلم

 فإن الـصالة    : أما بعد  ، احلمد هللا الصالة والسالم على رسول اهللا       :ج
على النيب صلى اهللا عليه وسلم مشروعة يف صـالتنا املفروضـة والنافلـة     
وذلك يف التحيات يف آخر الصالة بعد أن يقول أشهد أن ال إلـه إال اهللا                

ورسوله يقول اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما          وأن حممدا عبده    
 اللهم بارك علـى     .صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد        

حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبـراهيم إنـك     
 وهناك أنواع أخر ثبتت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أتى             ،محيد جميد 

   : يقولبواحد منها كفى كأن

                                                
 ).٦٦( الشريط رقم ،)نور على الدرب( من برنامج ١
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اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت علـى آل إبـراهيم              ((
وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبـراهيم يف العـاملني        

  . ))إنك محيد جميد
اللهم صل على حممد وعلى أزواجه وذريته كما صـليت          (( :أو يقول 

 أزواجـه    اللهم بارك على حممد وعلـى      .على آل إبراهيم إنك محيد جميد     
  . )) وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد

وهناك أنواع أخرى فإذا أتى بأي نوع منها فيما صح عن النيب صلى             
 مـن   : مث بعدها يتعوذ باهللا من أربع      .اهللا عليه وسلم صحت صالته وكفى     

عذاب النار ومن عذاب القرب ومن فتنة املسيح الدجال ومن فتنـة احمليـا              
   . ويدعو مبا أحب من الدعاء الطيب قبل أن يسلم،واملمات

وهذه الصالة تشرع أيضا يف التشهد األول على الصحيح وقال أكثر            
 ولكن الصحيح مشروعيتها    ،أهل العلم إا ال تشرع إال يف التشهد األخري        

   . لعموم األحاديث الواردة يف ذلك،أيضا يف التشهد األول
واجب ال بد منـه أمـا يف األول         ولكنها يف التشهد األخري ركن أو       

فمستحبة ألنه قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يدل على تركهـا            
 وقد اختلف العلماء هل هي      .يف التشهد األول فدل على عدم وجوا فيه       

 إا ركـن ال     : قيل :ركن أو واجب أو سنة يف التشهد األخري على أقوال         
  املعروف عن اإلمام أمحد بنبد منها وال تصح الصالة إال ا وهو 
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 إا واجبة إن تعمد تركها بطلت الـصالة         : وقيل ،حنبل رمحه اهللا ومجاعة   
وإن نسيها مل تبطل الصالة ولكن يسجد للسهو وهذا قول وسط وقـال             

 إا سنة ال تبطل الصالة بتركها ال عمدا وال سهوا بل هي سـنة               :آخرون
 :سئل كيف نصلي عليك قال    مؤكدة ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملا         

 إخل ولو كانت فرضا لفرضها عليهم قبل أن         .. اللهم صل على حممد    :قولوا
 وبكل حال فالذي ينبغي للمسلم أن جيـيء    ،يسألوه وبينها هلم مع التشهد    

ا وحيافظ عليها يف التشهد األخري ألن الرسول أمر ا واألمـر يقتـضي              
لتشهد األخري وهكذا املؤمنة أما     الوجوب فال ينبغي للمؤمن أن يدعها يف ا       

التشهد األول فإن أتى ا فهو أوىل وأفضل وإن مل يأت ا فال حرج عليه               
 وقد ذكرنا   ..ولكن ليس ايء ا شرطا يف القبول لعدم الدليل على ذلك          

   .اخلالف يف وجوا يف التشهد األخري

 وأما الدعاء يف التشهد األخري فهو مستحب ولكن لـيس شـرطا يف            
القبول فلو مل يدع يف التشهد األخري فصالته صحيحة وال حرج عليـه يف              

 ولكن يستحب له الدعاء يف التشهد األخري بعد الصالة على الـنيب             ،ذلك
صلى اهللا عليه وسلم وبعد التعوذ من األربع اليت تقدم ذكرها لقوله صـلى    

اب إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهللا من أربع مـن عـذ          (( :اهللا عليه سلم  
  جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليا واملمات ومن فتنة املسيح
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مث (( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم ملا علم ابن مسعود التـشهد           .))الدجال
وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه مسع رجـال   )) ليختر من املسألة ما شاء    

 وسـلم  يدعو يف صالته ومل حيمد اهللا ومل يصل على النيب صلى اهللا عليـه           
إذا صـلى   ((مث دعاه وقال صلى اهللا عليـه وسـلم          )) عجل هذا ((فقال  

أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه مث يصلي على النيب صلى اهللا عليـه              
رواه اإلمام أمحد وأبو داود والترمذي والنـسائي        )) وسلم مث يدعو مبا شاء    

   .وصححه الترمذي وابن حبان واحلاكم وإسناده صحيح

لمؤمن أن حيرص على أسباب اإلجابة من األكـل احلـالل           ويشرع ل 
والدعاء بقلب حاضر مشفق راغب راهب راج عفو ربه بعيد عن املعاصي            
ويتحرى أوقات اإلجابة آخر الصالة وقبل السالم والـدعاء يف الـسجود            
وبني األذان واإلقامة ويف آخر الليل وبعد العصر يوم اجلمعة إىل أن تغيـب        

نتظر صالة املغرب وحني صعود اخلطيب املنرب يـوم         الشمس حال كونه ي   
   . واهللا أعلم. الصالةىاجلمعة إىل أن تقض
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 )١(التسبيح بعد الصالة بين الجهر واإلسرار

 كثـر احلـديث   : يقـول ، لوس أجنلوس يف أمريكا   - . ص . أ .من ع  :س
واجلدل حول اجلهر واإلسرار بالتسبيح بعد الصلوات املكتوبة فنرجـو مـن            

م إفادتنا أيهما أفضل اجلهر أم اإلسرار بالتسبيح؟ فـإذا كـان اجلهـر         مساحتك
   يشوش على من فاتته بعض الركعات فما هو احلل؟

 ثبت يف الصحيحني عن ابن عباس رضـي اهللا عنـهما أن رفـع               :ج
الصوت بالذكر حني ينصرف الناس من الصالة املكتوبة كان على عهـد            

 عباس رضي اهللا عنهما كنت أعلم       رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ابن       
فهذا احلديث الصحيح وما جاء يف معناه من         ،إذا انصرفوا بذلك إذا مسعته    

حديث ابن الزبري واملغرية بن شعبة رضي اهللا عنهما وغريمها كلـها تـدل       
على شرعية رفع الصوت بالذكر حني ينصرف الناس من املكتوبـة علـى    

سجد وحول املسجد حىت يعرفـوا      وجه يسمعه الناس الذين عند أبواب امل      
 وإن كان حوله من يقضي الصالة فاألفضل لـه أن           ،انقضاء الصالة بذلك  

  خيفض قليال حىت ال يشوش عليه

                                                
 .هـ١٤١٢ عدد شوال )الة العربية( نشرت يف ١
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 ويف رفع الصوت بالذكر حني ينصرف       ،عمال بأدلة أخرى جاءت يف ذلك     
الناس من املكتوبة فوائد كثرية منها إظهار الثناء على اهللا سبحانه وتعـاىل             

 ومن ذلـك تعلـيم      ،من به عليهم من أداء هذه الفريضة العظيمة       على ما   
 .للجاهل وتذكري للناسي ولوال ذلك خلفيت السنة على كثري من النـاس           

   .واهللا املوفق
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  اإلكثار من ذكر اهللا واالستغفار
  والصالة والسالم على رسول اهللا صلى عليه وسلم

  )١(سبب طمأنينة القلب

ىل أحد الرجال الصاحلني عندنا من كثرة       ل ثالث سنوات شكوت إ    بق :س
تذبذيب بني أمور الدنيا وعدم اطمئناين على عباديت كالصوم والصالة ألين أصوم            
وأصلي منذ عشر سنوات ومغريات الدنيا كبرية فقال يل هذا الرجل اتبع هذه             

 اللهم صل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه         :الطريقة لعل قلبك يهدأ تقول    
 وتقـول  ،تقول استغفر اهللا الذي ال اهللا إال هو احلي القيوم مائة مرة      و ،مائة مرة 

 له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو على كل ،ال اهللا إال اهللا وحده ال شريك له     
 : فهل هذا صحيح أم ال؟ وهل هو املقصود بقوله تعـاىل           .شيء قدير مائة مرة   

﴿الْقُلُوب ِئنطْم٢(؟﴾أَال ِبِذكِْر اللَِّه ت(  

                                                
 .)٥٢٣( الشريط رقم ،)نور على الدرب( من برنامج ١
 .٢٨ سورة الرعد اآلية ٢
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 ال شك أن اإلكثار من ذكر اهللا واالستغفار والـصالة والـسالم             :ج
 ويف  ،على رسول اهللا من أعظم األسباب يف طمأنينة القلـوب وراحتـها           

 وزوال الوحـشة    ،السكون إىل اهللا سبحانه وتعاىل واألنس بـه سـبحانه         
 ، فالذي أوصاك به هذا الرجل قد أحسن يف هذه الوصية          ،والذبذبة واحلرية 

 وال للصالة على النيب صـلى اهللا عليـه          ،س لالستغفار حد حمدود   لكن لي 
 بل املشروع أن تكثر من الصالة والسالم علـى الـنيب          ،وسلم حد حمدود  

 وتستغفر كثريا مائة أو أكثـر       ، وال يتعني عدد معني    ،صلى اهللا عليه وسلم   
 أما التحديد مبائة فليس له أصل ولكنك تكثر من الصالة على النيب             ،أو أقل 

 ويف الطريـق ويف     ، يف الليل والنـهار    ،لى اهللا عليه وسلم قائما وقاعدا     ص
ِإنَّ اللَّه ومالِئكَته يصلُّونَ علَى النِبي يا       ﴿ : ألن اهللا جل وعال قال     ،البيت

 وقال النيب صـلى اهللا      )١(﴾أَيها الَِّذين آمنوا صلُّوا علَيِه وسلِّموا تسِليما      
  .)٢())من صلى علي صالة صلى اهللا عليه ا عشرا(( :عليه وسلم

فأكثر من ذلك وأبشر باخلري وليس هناك حد حمدود تصلي على النيب            
  ما تيسر عشرا أو أكثر أو أقل على 

                                                
 .٥٦ سورة األحزاب اآلية ١
 ).٥٧٧( برقم )الصالة( ومسلم يف ،)٦٢٨٠( برقم )مسند املكثرين(أمحد يف  رواه اإلمام ٢
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حسب التيسري من غري حتديد وهكذا االستغفار تكثر من االستغفار ألنك           
 )١(﴾ه ِإنَّ اللَّه غَفُور رِحيم    واستغِفروا اللَّ ﴿ :مأمور ذا قال اهللا عز وجل     

وأَِن استغِفروا ربكُم ثُم توبوا ِإلَيِه يمتعكُم متاعا حسنا         ﴿ :وقال سبحانه 
  لَهٍل فَضِت كُلَّ ِذي فَضؤيى ومسٍل مفاالستغفار لـه شـأن   )٢(﴾ِإلَى أَج 

مـن لـزم    (( :ه وسـلم  عظيم ويف احلديث الصحيح يقول صلى اهللا علي       
االستغفار جعل اهللا له من كل هم فرجا ومن كل ضيق خمرجا ورزقه من              

من قال  (( : وروي عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        )٣())حيث ال حيتسب  
حني يأوي إىل فراشه أستغفر اهللا الذي ال اهللا إال هو احلي القيوم وأتـوب               

له شأن عظيم فينبغي لك أن       فهذا   .)٤())إليه ثالث مرات غفر اهللا له ذنوبه      
 : وتقول بعد كل صـالة مكتوبـة       ،تكثر من االستغفار يف مجيع األوقات     

 اللهم أنت السالم    : من حني تسلم وبعدها تقول     ،استغفر اهللا ثالث مرات   
 فقد كان النيب يبـدأ ـذا        .ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام      

  حني يسلم عليه الصالة 

                                                
 .٢٠ سورة املزمل اآلية ١
 .٣ سورة هود اآلية ٢
 .)٣٨٠٩( برقم )األدب( وابن ماجه يف ،)١٢٩٧( برقم )الصالة( رواه أبو داود يف ٣
 .)٣٣١٩( برقم)الدعوات( والترمذي يف ،)١٠٦٥٢( برقم )باقي مسند املكثرين( رواه اإلمام أمحد يف ٤



  

 - ٢١١ -

 وتكثر من الـصالة واالسـتغفار يف الليـل          ،ه اخلمس والسالم يف صلوات  
 أما كلمة   ، كل هذا مطلوب   ، وأول النهار وأول الليل وآخر النهار      ،والنهار

من قاهلا يف يوم مائة مـرة  (( :ال إله إال اهللا فقد جاء فيها احلديث الصحيح       
كانت له عدل عشر رقاب وكتب اهللا له مائة حسنة وحما عنه مائة سـيئة               

رز من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي ومل يأت أحد بأفضل مما            وكان يف ح  
 وهـذا احلـديث خمـرج يف    )١())جاء به إال رجل عمل أكثر من عملـه    
 فينبغي احملافظة على هـذا كـل     ،الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه      

   .يوم

سـبحان اهللا  (( :ويشرع أيضا لكل مسلم ومسلمة اإلكثار من قـول       
كلمتـان  (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     )) عظيموحبمده سبحان اهللا ال   

خفيفتان على اللسان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان إىل الـرمحن سـبحان اهللا             
  . أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما)٢())وحبمده سبحان اهللا العظيم

                                                
 ،)٣٠٥٠( برقم   )بدء اخللق ( والبخاري يف    ،)٧٦٦٦( برقم   )باقي مسند املكثرين  ( رواه اإلمام أمحد يف      ١

 .)٤٨٥٧( برقم )الذكر والدعاء واالستغفار(ومسلم يف 
 ،)٥٩٢٧( بـرقم  )الدعوات( والبخاري يف ،)٦٨٧٠( برقم  )باقي مسند املكثرين  ( رواه اإلمام أمحد يف      ٢
 . واللفظ له)٤٨٦٠( برقم )الذكر والدعاء(سلم يف وم
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 سبحان اهللا العظيم وحبمـده  (( :ستحب للمسلم أن يقولوهكذا ي
 سـبحان   ، سبحان اهللا زنة عرشه    ،رضي نفسه  سبحان اهللا    ،عدد خلقه 

 فلها شأن عظيم ملا ثبت عـن الـنيب      .ثالث مرات )) اهللا مداد كلماته  
صلى اهللا عليه وسلم أنه دخل ذات يوم على زوجته جويرية ضـحى             

ما زلت مكانك الذي فارقتـك      (( :وهي يف مصالها بعد الصبح فقال     
 ثالث مرات لو    لقد قلت بعدك أربع كلمات    ((قالت نعم قال    )) عليه

وزنت مبا قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان اهللا العظيم وحبمـده عـدد        
 نفسه سبحان اهللا زنة عرشه سبحان اهللا مداد         ىخلقه سبحان اهللا رض   

 ، وهكذا سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكـرب          )١())كلماته
كالم إىل اهللا   أحب ال (( : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم      .هلا شأن عظيم  

 وقال عليـه    )٢())أربع سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب          
ألن أقول سبحان اهللا واحلمد هللا وال إلـه إال اهللا           (( :الصالة والسالم 

   .)٣()) مما طلعت عليه الشمسواهللا كرب أحب إيل

                                                
 ).١٢٨٥( برقم )الصالة( وأبو داود يف ،)٤٩٠٥( برقم )الذكر والدعاء( رواه مسلم يف ١
 .)٣٩٨٥( برقم)كتاب اآلداب( رواه مسلم يف ٢
 .)٤٨٦١( برقم )الذكر والدعاء( رواه مسلم يف ٣
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 الباقيات الصاحلات سبحان اهللا  (( :وقال أيضا عليه الصالة والسالم    
  .)١())واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا

 : وقال صلى اهللا عليه وسلم أليب موسى األشعري رضي اهللا عنـه  
 :؟ قال بلى يا رسول اهللا قـال       ))أال أدلك على كرت من كنوز اجلنة      ((
  .)٢())ال حول وال قوة إال باهللا((

ليت تطمئن ا القلوب وتـستقيم      فينبغي اإلكثار من هذه األذكار ا     
ا األحوال مع اإلكثار من األعمال الصاحلات والتوبة النصوح مـن           
مجيع السيئات مع تقوى اهللا واالستقامة على دينه واحلذر من املعاصي           

   .دائما

ويشرع لكل مسلم اإلكثار من هذه األذكار ومن الصالة والسالم          
 يف ذلك من األجر العظـيم        ملا ،على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  ،والعاقبة احلميدة وصالح القلب وانشراحه

                                                
 .)٤٨٣(رقم  ب)مسند العشرة املبشرين باجلنة( رواه أمحد يف ١
 ١٨٨١٨ و   ١٨٧٨٠ و   ١٨٧٧٤ و   ١٨٧٥٨ و   ١٨٧٥٤( برقم   )مسند الكوفيني ( رواه اإلمام أمحد يف      ٢
 .)٤٨٧٣( برقم )الذكر والدعاء( ومسلم يف ،)٣٨٨٣( برقم )املغازي( ورواه البخاري يف )١٨٩١٠و 
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 ألن اهللا سبحانه وعد بذلك من استقام على أمـره    ،وزوال الذبذبة واحلرية  
وسارع إىل طاعته وأكثر من ذكره ومن الصالة والسالم على رسوله عليه            

غـات   رزق اهللا اجلميع االستقامة وأعاذنا مجيعا مـن نز         .الصالة والسالم 
  . وال حول وال قوة إال باهللا،الشيطان وهدانا مجيعا لصراطه املستقيم
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 الةـــان الصــأرك
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 )١(قراءة المأموم الفاتحة خلف اإلمام

هل قراءة الفاحتة مع اإلمام يف الصالة اجلهرية واجبة على املأموم علما             :س
قـوهلم  أن اإلمام ال يترك فرصة للمأمومني بقراءا بل يبدأ بقراءة القرآن بعد             

   آمني مباشرة؟

 يقرأ املأموم الفاحتة وإن كان اإلمام يقرأ ألنه مأمور بـذلك            ، نعم :ج
 )٢())ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتـة الكتـاب        (( :لقوله عليه الصالة والسالم   

لعلكـم تقـرءون خلـف      (( : ولقوله صلى اهللا عليه وسـلم      ،متفق عليه 
لكتاب فإنه ال صالة ملـن مل      ال تفعلوا إال بفاحتة ا    ((قلنا نعم قال    )) إمامكم
  .)٣())يقرأ ا

                                                
 ).نور على الدرب( من برنامج ١
 )الـصالة ( ومسلم يف    ).ب القراءة لإلمام واملأموم   وجو( باب   ،)٧١٤( برقم   )األذان( رواه البخاري يف     ٢

 . باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة،)٥٩٥(برقم 
 باب من ترك القراءة يف صالته بفاحتـة الكتـاب           ، واللفظ له  )٧٠١( برقم   )الصالة( رواه أبو داود يف      ٣

 ).٢٢٣٨٣( برقم )باقي مسند األنصار(وأمحد يف 
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فعلى املأموم أن يقرأها يف سكتات اإلمام إن سكت وإال وجب عليه            
أن يقرأها ولو يف حال قراءة اإلمام عمال باألحاديـث املـذكورة وهـي            

 ِإذَا قُِرئ الْقُرآنُ فَاستِمعوا لَه وأَنِصتوا لَعلَّكُم      ﴿ :خمصصة لقوله عز وجل   
ونَتمحذا قـرأ اإلمـام     (( :وقول النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم         )١(﴾ر

وقال بعض أهل العلم إا تسقط عنه واحتجوا مبا روي عن           ،  )٢())فأنصتوا
 )٣())كان له إمام فقراءته لـه قـراءة    (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      

 الصواب األول لضعف احلديث املذكور ولو صح لكان حمموال على غـري           
الفاحتة مجعا بني النصوص كما تقدم لكن لو نسيها املأموم أو مل يقرأهـا              
جهال باحلكم الشرعي أو تقليدا ملن قال بعدم وجوا على املأموم صحت            

 وسقطت  ،صالته وهكذا من أدرك اإلمام راكعا ركع معه وأجزأته الركعة         
ثقفي أنـه  عنه الفاحتة ملا ثبت يف صحيح البخاري رمحه اهللا عن أيب بكرة ال         

  أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم راكعا

                                                
 .٢٠٤ سورة األعراف اآلية ١
إقامـة  ( وابن ماجه يف     ،)٥١١( برقم   )الصالة( وأبو داود يف     ،)٩١٢( برقم   )االفتتاح(رواه النسائي يف     ٢

 ).١٨٨٩١( برقم )مسند الكوفيني( وأمحد يف . واللفظ له)٨٣٨( برقم )الصالة والسنة فيها
 .)١٤١١٦( برقم )باقي مسند الكوفيني من الصحابة( رواه أمحد يف ٣
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 :فركع دون الصف مث دخل يف الصف فقال له النيب صلى اهللا عليه وسـلم      
 ومل يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك علـى         )١())زادك اهللا حرصا وال تعد    ((

سقوط الفاحتة عنه لعدم إدراكه القيام والناسي واجلاهل يف حكمه فتسقط           
   . واهللا ويل التوفيق،ع العذرعنه الفاحتة جبام

  

  )٢(قراءة الفاتحة في سكتات اإلمام أفضل

 من اهلفوف يف اململكة العربية الـسعودية يقـول يف   . س . م .األخ ع  :س
 يتأخر اإلمام يف الشروع يف قراءة الفاحتة يف الصالة اجلهرية يف بعـض              :سؤاله

 موافق للسنة أم ال بـد       األحيان مما ميكنين من قراءة الفاحتة قبله فهل فعلي هذا         
   .من قراءا بعد انتهائه من قراءا؟ أفتونا جزاكم اهللا خريا

 الواجب على املأموم أن يقرأ الفاحتة يف مجيع الركعات إذا تيـسر             :ج
  أن يقرأها يف سكوت إمامه قبل أن يقرأ 

                                                
 )الـصالة ( وأبو داود يف ،)٨٦١( برقم )اإلمامة( والنسائي يف ،)٧٤١( برقم  )ذاناأل( رواه البخاري يف     ١

 ).٥٨٥(برقم 
 ).الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة من ٢



  

 - ٢٢٠ -

الفاحتة أو بعدها فهو أفضل فإن مل يتيسر ذلك قرأها ولو يف حال قـراءة               
لعلكم تقرءون خلف   (( :مث ينصت لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم       اإلمام  
ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب فإنه ال صـالة         (( : قال ، نعم :؟ قلنا )) إمامكم

 وأبو داود والترمذي وابـن حبـان        ،خرجه اإلمام أمحد  )) ملن مل يقرأ ا   
قرأ ال صالة ملن مل ي    (( : ولعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم      .بإسناد صحيح 
متفق على صحته من حديث عبادة بن الصامت رضـي          )) بفاحتة الكتاب 

 لكن لو تركها املأموم ناسيا أو جاهال صحت صـالته ألـا يف              .اهللا عنه 
 أو عند الركوع ركع     ، وهكذا لو جاء واإلمام راكع     ،حقه واجبة ال ركن   

 ملا روى البخاري يف صـحيحه عـن أيب          ،مع إمامه وسقطت عنه الفاحتة    
لثقفي رضي اهللا عنه أنه جاء إىل املسجد واإلمام راكع فركـع دون             بكرة ا 

الصف مث دخل يف الصف فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم بعدما فـرغ               
ومل يأمره بقضاء الركعة فـدل      )) زادك اهللا حرصا وال تعد    (( :من الصالة 

ذلك على أنه معذور إذا مل يدرك اإلمام حال القيام على وجه ميكنه فيـه               
اءة الفاحتة واجلاهل والناسي يف حكمه يف املعىن خبالف املنفرد واإلمـام            قر

فإا ركن يف حقهما ال تسقط عنهما بوجه من الوجوه عمال باألحاديث            
   . واهللا ويل التوفيق،الصحيحة الواردة يف ذلك
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 )١(المراد بسكتات اإلمام

ام أثناء  قراءة الفاحتة يف سكتات اإلمام هل يقصد بذلك سكتات اإلم          :س
قراءة الفاحتة أو أثناء قراءته ما تيسر بعد الفاحتة أو السكتة اليت حتصل بني قراءة        

   الفاحتة وقراءة سورة بعدها؟

 املقصود قراءة الفاحتة من املأموم يف أي سكتة حتصل من اإلمـام             :ج
 فإن مل يسكت فالواجـب      ، أو يف السورة اليت بعدها     ،يف الفاحتة أو بعدها   

 ، أن يقرأ الفاحتة ولو حال قراءة اإلمام يف أصح قويل العلمـاء            على املأموم 
؟ قلنـا   ))لعلكم تقرءون خلف إمامكم   (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     

 )٢())ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب فإنه ال صالة ملن مل يقرأ ـا            ((نعم قال   
 وأصـله يف    ،أخرجه اإلمام أمحد وأبو داود والترمذي بإسـناد صـحيح         

لصحيحني من حديث عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا             ا
  .)٣())ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب(( :عليه وسلم أنه قال

                                                
  . من الرياض يف جملس مساحته. س. سؤال موجه لسماحته من السائل ع١
 ).٢١٧( سبق خترجيه يف ص ٢
 ).٢١٧( سبق خترجيه يف ص ٣
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لكن لو أدرك املأموم اإلمام يف الركوع أو عند الركوع سقطت عنـه           
 أنه أتى   ، ملا روى البخاري يف صحيحه عن أيب بكرة رضي اهللا عنه           ،الفاحتة

سجد والنيب صلى اهللا عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إىل الصف مث              امل
زادك (( : فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم بعدما سـلم          ،دخل يف الصف  

 فدل ذلـك علـى أن       ،ومل يأمره بقضاء الركعة   ،  )١())اهللا حرصا وال تعد   
 قراءة الفاحتة تسقط عن املأموم إذا مل يتمكن من ذلك لكونه أتى املـسجد      

 ويلحق بذلك يف احلكـم  ، أو عند شروعه يف الركوع    ،واإلمام يف الركوع  
 عند من أوجبها على     .ما لو نسي املأموم الفاحتة أو جهل احلكم فلم يقرأها         

 ،املأموم ألن الناسي واجلاهل يف هذا احلكم يشبه الذي جاء واإلمام راكع           
  .أو هو أوىل منه بالعذر

   .التوفيق واهللا ويل

  

                                                
 ).٢١٩(ه يف ص  سبق خترجي١
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  تفسارات حولمجموعة اس

  )١(قراءة المأموم الفاتحة خلف اإلمام

اختلفت آراء العلماء يف قراءة املؤمت خلف اإلمام فما هو الصواب يف             :س
ذلك؟ وهل قراءة الفاحتة واجبة عليه؟ ومىت يقرؤها إذا مل يكن لإلمام سـكتات   

ني متكن املأموم من قراءا؟ وهل يشرع لإلمام السكوت بعد قراءة الفاحتة لتمك           
  املأموم من قراءة الفاحتة؟ 

 الصواب وجوب قراءة الفاحتة على املأموم يف مجيـع الـصلوات            :ج
ال صالة ملن مل يقـرأ      (( :السرية واجلهرية لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم       

لعلكم تقـرءون خلـف     (( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم    )) بفاحتة الكتاب 
 بفاحتة الكتاب فإنه ال صالة ملن       ال تفعلوا إال  (( :؟ قلنا نعم قال   )) إمامكم

خرجه اإلمام أمحد بإسناد صحيح واملشروع أن يقرأ ـا يف           )) مل يقرأ ا  
 فان مل يكن له سكتة قرأ ا ولو كـان اإلمـام يقـرأ مث       .سكتات اإلمام 

   .أنصت

  وهذا مستثىن من عموم األدلة الدالة على وجوب

                                                
 .حممد الشايع يف كتاب/  من ضمن أسئلة موجهة إىل مساحته طبعها األخ ١
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وم أو تركها جهال أو العتقـاد   لكن لو نسيها املأم ،اإلنصات لقراءة اإلمام  
عدم وجوا فال شيء عليه وجتزئه قراءة اإلمام عند مجهور أهـل العلـم              
وهكذا لو جاء واإلمام راكع ركع معه وأجزأته الركعة وسـقطت عنـه             

 ملا ثبت من حديث أيب بكرة الثقفي رضي اهللا عنه           ،القراءة لعدم إدراكه هلا   
م وهو راكع فركـع دون الـصف مث   أنه جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسل    

زادك اهللا  (( :دخل يف الصف فلما سلم النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لـه            
 رواه البخـاري يف الـصحيح       .ومل يأمره بقضاء الركعة   )) حرصا وال تعد  

يعـين إىل الركـوع دون      )) وال تعد (( :ومعىن قوله صلى اهللا عليه وسلم     
سجد واإلمام راكع أال يركع     الصف وبذلك يعلم أن املشروع ملن دخل امل       

قبل الصف بل عليه أن يصرب حىت يصل إىل الصف ولو فاته الركوع لقول              
إذا نودي بالصالة فأتوهـا وأنـتم متـشون         (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    

 متفـق علـى     )١())وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا       
   .صحته

  فهو)) ته له قراءةمن كان له إمام فقراء(( :أما حديث

                                                
 واللفـظ  )٩٤٦( برقم   )املساجد ومواضع الصالة  ( ومسلم يف    ،)٦٠٠( برقم   )األذان( رواه البخاري يف     ١

 ).استحباب إتيان الصالة بوقار(له يف باب 
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 ولو صـح لكانـت الفاحتـة        .حديث ضعيف ال حيتج به عند أهل العلم       
 وأما السكتة بعد الفاحتة فلم يـصح    .مستثناة من ذلك مجعا بني األحاديث     

 فمن فعلها فال حـرج      ،فيها شيء فيما أعلم واألمر فيها واسع إن شاء اهللا         
 صـلى اهللا عليـه      ومن تركها فال حرج ألنه مل يثبت فيها شيء عن النيب          

 : إحدامها :إمنا الثابت عنه صلى اهللا عليه وسلم سكتتان       ووسلم فيما أعلم    
 بعد الفراغ من    : والسكتة الثانية  ،بعد تكبرية اإلحرام يشرع فيها االستفتاح     

 واهللا  ،القراءة وقبل أن يركع وهي سكتة خفيفة تفصل بني القراءة والتكبري          
   .ويل التوفيق

  

  اتحة خلفقراءة المأموم للف
  )١(اإلمام إذا لم تكن هناك سكتة تكفي

أثناء فراغ اإلمام من قراءة الفاحتة يف الصالة اجلهرية والتراويح يشرع        :س
يف قراءة القرآن دون أن أمتكن من قراءة الفاحتة ألنه ليس هناك سكتة تكفـي               

  ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة(( :للقراءة علما بأنين قرأت حديث

                                                
 ).٦١( اجلزء األول ص )كتاب الدعوة( نشرت يف ١
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   فكيف اجلمع بينهما؟)) قراءة اإلمام قراءة ملن خلفه(( : وحديث)١())الكتاب

 اختلف العلماء يف وجوب قراءة الفاحتة على املـأموم واألرجـح            :ج
ال صالة ملن مل يقـرأ بفاحتـة   (( :وجوا لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم      

لعلكم تقرءون خلف   (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     .متفق عليه )) الكتاب
ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب فإنه ال صالة ملن         (( :؟ قالوا نعم قال   )) كمإمام

 فإذا مل يسكت اإلمـام   ،أخرجه أبو داود وغريه بإسناد حسن     )) مل يقرأ ا  
 مث ينصت عمـال  ،يف الصالة اجلهرية قرأها املأموم ولو يف حالة قراءة إمامه        

ب ذلك سقطت   باحلديثني املذكورين فإن نسي املأموم ذلك أو جهل وجو        
عنه كالذي جاء واإلمام راكع فإنه يركع مع اإلمام وجتزئه الركعة يف أصح             
قويل العلماء وهو قول أكثر أهل العلم حلديث أيب بكرة الثقفي رضـي اهللا   

 فركع دون الصف    ،عنه أنه أتى املسجد والنيب صلى اهللا عليه وسلم راكع         
لم بعد الـسالم مـن      مث دخل يف الصف فقال له النيب صلى اهللا عليه وس          

   والزادك اهللا حرصاً(( :الصالة

                                                
 )الـصالة ( ومسلم يف    ،)وجوب القراءة لإلمام واملأموم   ( باب   )٧١٤( برقم   )األذان(رواه البخاري يف     ١

 ).وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة( باب )٥٩٥(برقم 
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   .ومل يأمره بقضاء الركعة رواه البخاري يف صحيحه)) تعد

فهو حديث ضـعيف ال     )) قراءة اإلمام قراءة ملن خلفه    (( :أما حديث 
تقوم به احلجة كما نبه على ذلك بعض أهل العلم باحلديث ولـو صـح               

   . واهللا ويل التوفيق،لكان من العام املخصوص بقراءة الفاحتة

  

  قراءة المأموم الفاتحة
  في الركعة الثالثة والرابعة

ما حكم قراءة الفاحتة يف صالة اجلماعة يف الركعة الثالثـة والرابعـة              :س
   بالنسبة للمأموم إذا مل يعط اإلمام اال للمأموم لتكملة الفاحتة؟

الثة والرابعة كما    الواجب على املأموم أن يبادر بقراءة الفاحتة يف الث         :ج
 ويقرأ قراءة متصلة حىت ال      ، وال يتساهل يف ذلك    ،يقرأها يف األوىل والثانية   

 فإذا كرب اإلمام وهو مل يكملها كملها إذا كان الباقي قليل كاآليـة            ،تفوته
 ألنه  ؛ فإن خاف أن يفوته الركوع ركع وسقط عنه باقي الفاحتة          ،واآليتني

  إذا ركع اإلمام(( : الصالة والسالممأمور مبتابعة اإلمام لقوله عليه
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   .)١())فاركعوا

 كما يف حديث أيب     ،وهكذا لو جاء واإلمام راكع ركع وأجزأه ذلك       
بكرة الثقفي رضي اهللا عنه أنه أتى والنيب صلى اهللا عليه وسلم راكع فركع              

 فقال له الـنيب صـلى اهللا        ،دون الصف مث دخل يف الصف وكمل الصالة       
 ومل  .رواه البخاري يف صحيحه   )) هللا حرصا وال تعد   زادك ا (( :عليه وسلم 

 إن أدرك الفاحتـة     .يأمره بقضاء الركعة فاملأموم أسهل من اإلمام واملنفرد       
إن فاتته سقطت عنه كما إذا أتى واإلمام راكع أو عند الركـوع             وقرأها  

   .خبالف اإلمام واملنفرد فال بد من قراءما للفاحتة ألا ركن يف حقهما

أموم فإا واجبة يف حقه تسقط عنه بالسهو واجلهل كما تسقط           أما امل 
عنه إذا أدرك اإلمام راكعا فإنه يركع معه وجتزئه الركعة حلديث أيب بكرة             

   .املذكور

  

                                                
 )مسند املكثرين ( وأمحد يف    ،)٦٢٣( برقم   )الصالة( ومسلم يف    )٣٦٥( برقم   )الصالة( رواه البخاري يف     ١

 . واللفظ له)١٠٩٦٠(برقم 
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 )١(حكم قراءة الفاتحة قبل إكمال القيام

بعض كبار السن ال يستطيعون القيام بسرعة خلف اإلمام يف الصالة            :س
هم مل يكملوا القيام حيث إن اإلمام قد يكرب قبـل إمتـامهم             فيقرءون الفاحتة و  

ل أن يعتدل املصلي قائمـا جـائزة أفتونـا          بقراءة الفاحتة فهل قراءة الفاحتة ق     
   مأجورين ؟

 ، ال جيوز للمأموم القادر على القيام أن يقرأ الفاحتة حال قعـوده            :ج
 لقـول  .مـا  بل جيب عليه أن يؤخر قراءا حىت يستتم قائ ،وال حال قيامه  

   :النيب صلى اهللا عليه وسـلم لعمـران بـن حـصني رضـي اهللا عنـه                
 رواه  )٢())صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى جنـب           ((

   .البخاري يف الصحيح

أما )) فإن مل تستطع فمستلقيا   (( :وزاد النسائي يف سننه بإسناد صحيح     
   . التوفيق واهللا ويل.العاجز فال حرج عليه للحديث املذكور

  

                                                
 . من الرياض يف جملس مساحته. س. سؤال موجه من السائل ع١
 ).١٠٥٠( برقم )اجلمعة( رواه البخاري يف ٢
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 )١(صالة من ال يعرف إال الفاتحة

إن والديت تصلي ولكنها ال تعرف الصالة بصورة كاملة فهي تعـرف             :س
   الفاحتة فقط وعندما أعلمها تنسى بسرعة فهل صالا صحيحة؟

 نعم صالا صحيحة وعليك وعلى إخوانك تعليمها واالسـتمرار          :ج
 والفاحتـة جمزئـة     ،لعلم يف قلبها  يف تعليمها يف أوقات كثرية حىت يستقر ا       

 إذا عرفت الفاحتة أجزأت وإذا تيسر معهـا بعـض الـسور             ،واحلمد هللا 
قُلْ أَعوذُ  ﴿ ﴾قُلْ أَعوذُ ِبرب الْفَلَقِ   ﴿ ﴾قُلْ هو اللَّه أَحد   ﴿ :القصرية مثل 
 وغريها من السور القصرية إذا تيسر لكم تعليمها إياها فهذا           ﴾ِبرب الناسِ 

 حـىت الـذي ال   ، ومع االستمرار واملالحظة حتفظ إن شاء اهللا،ظيمخري ع 
 وعليه أن يقرأ ما تيـسر       ، إذا عجز عن تعلمها    ،يعرف الفاحتة تصح صالته   

 فإن عجز عن ذلك سبح اهللا ومحده وكـربه      ،من القرآن ولو بعض اآليات    
ر ِمن  فَاقْرُءوا ما تيس  ﴿ :وهلله يف حمل القراءة مث كرب وركع لقوله سبحانه        

   وقوله)٢(﴾الْقُرآِن

                                                
 .)٩( الشريط رقم ،)نور على الدرب( من برنامج ١
 .٢٠ سورة املزمل اآلية ٢
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 وقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم        )١(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   ﴿ :سبحانه
 وقوله صـلى    )٢())مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن      (( :للمسيء يف صالته  

قل سبحان اهللا واحلمد هللا وال اهللا       ((اهللا عليه وسلم للذي عجز عن القرآن        
وال جيـوز   ،  )٣())هللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم         إال اهللا وا  

 بل جيب أن يصلي املرء على حسب حاله ولكن يلزمـه            ،ترك الصالة أبدا  
 ويلزم أوالد املرأة وأقارا إذا كانوا يعلمـون        ،أن يتعلم ويتقي اهللا يف ذلك     

م إذا  وهكذا أوالد الرجل وأقاربه يعلمـون أبـاه  ،أن يعلموها ويوجهوها  
 وهكذا كل طالب علم يعلم      ،كان جاهال وهم يعلمون ويعلمون إخوم     

 : وهكذا املؤمنون مجيعا يتعاونون على الرب والتقوى كما قال تعاىل          ،اجلاهل
 ِإنَّ الِْإنسانَ    *والْعصِر﴿ : وقال تعاىل  )٤(﴾وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى   ﴿

 ِسرِإال الَِّذي   *لَِفي خ          قا ِبـالْحـواصوتاِت واِلحِملُوا الـصعوا ونآم ن
  .)٥(﴾وتواصوا ِبالصبِر

  فالواجب عليك أيتها السائلة أنت وإخوانك بأن تعلموها

                                                
 .١٦ سورة التغابن اآلية ١
 .اللفظ متفق عليه و)٦٠٢( برقم )الصالة( ومسلم يف ،)٧١٥( برقم )األذان( رواه البخاري يف ٢
 ).١٨٣٢٢( برقم )مسند الكوفيني( وأمحد يف ، واللفظ له)٧٠٠( برقم )الصالة( رواه أبو داود يف ٣
 .٢ سورة املائدة اآلية ٤
 . سورة العصر كاملة٥
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وتصربوا وتتصفوا باحللم والكالم الطيب ال بالنهر وال بالغلظـة ولكـن            
 مع االستمرار   ،تعلمباألسلوب احلسن يف أوقات مناسبة ليال أو ارا حىت ت         
 هـذه الـدنيا دار      ،الدائم وهكذا عماتكم وخاالتكم أحسنوا إىل اجلميع      

 نـسأل اهللا للجميـع      ، ودار التكليف  ، ودار التعاون  ، ودار التعليم  ،العمل
   .اهلداية والتوفيق

  الصواب أن المأموم يؤمن
 )١(في الجهرية إذا قال اإلمام وال الضالين

الصالة اجلهرية ال يقرأ الفاحتة مع إمامه وال        هل صحيح أن املأموم يف       :س
يؤمن بعد إمتام اإلمام الفاحتة حسب املذهب احلنفي إذا كان األمر كذلك فماذا             

   عليه أن يفعل؟

 الصحيح من أقوال أهل العلم أن املأموم يقرأ خلف اإلمام ويؤمن            :ج
علـى   ولكنه يف اجلهرية يقتـصر       ،يف اجلهرية إذا قال اإلمام وال الضالني      

 أما يف السرية فيقرأ الفاحتة وما تيسر معها لقـول       ،الفاحتة مث ينصت إلمامه   
وقولـه  )) ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب      (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    

  صلى

                                                
 ).٦٧( الشريط رقم )نور على الدرب( من برنامج ١
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؟ قـالوا   ))لعلكم تقرءون خلف اإلمام   (( :اهللا عليه وسلم خياطب أصحابه    
 )١()) ال صالة ملن مل يقرأ ـا       ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب فإنه     ((نعم قال   

   .أخرجه اإلمام أمحد وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح

إذا قال اإلمام وال الضالني فقولوا آمني       (( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم    
 واهللا ويل )٢())فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبـه         

   .التوفيق

  

  بعد الفاتحةإنصات المأموم 
 )٣(في الصالة الجهرية

 : من طنطا يف مجهورية مصر العربية يقول يف سـؤاله          .ح . ع .األخ م  :س
 ،بعد أن ينتهي اإلمام من قراءة الفاحتة يف الصالة اجلهرية يقرأ املـأموم الفاحتـة     

  ولكين

                                                
 ).٢٢٣٨٣( برقم )اقي مسند األنصارب( وأمحد يف ، واللفظ له)٧٠١( برقم )الصالة( رواه أبو داود يف ١
 برقم  )الصالة( ومسلم يف    ،)٤١١٥( برقم   )تفسري القرآن ( ويف   )٧٣٨( برقم   )األذان( رواه البخاري يف     ٢
 ).٩١٨( برقم )االفتتاح( والنسائي يف ،)٦١٨(
 .  هـ١٤١٢ شعبان ٥ بتاريخ )الة العربية( نشرت يف ٣
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   .رياًخأمسع بعض الناس يقرأ سورة قصرية بعدها فما حكم ذلك؟ جزاكم اهللا 

وز للمأموم يف الصالة اجلهرية أن يقرأ زيادة على الفاحتة بل            ال جي  :ج
الواجب عليه بعد ذلك اإلنصات لقراءة اإلمام لقول النيب صلى اهللا عليـه             

ال تفعلـوا إال    ((؟ قلنا نعم قال     )) لعلكم تقرءون خلف إمامكم   (( :وسلم
وِإذَا ﴿ :ولقول اهللا سـبحانه   )) بفاحتة الكتاب فإنه ال صالة ملن مل يقرأ ا        

 وقوله صـلى اهللا  )١(﴾قُِرئ الْقُرآنُ فَاستِمعوا لَه وأَنِصتوا لَعلَّكُم ترحمونَ  
 وإمنا يستثىن من ذلـك قـراءة        )٢())إذا قرأ اإلمام فأنصتوا   (( :عليه وسلم 

ال (( :الفاحتة فقط للحديث السابق ولعموم قوله صلى اهللا عليـه وسـلم           
   . متفق على صحته)٣())لكتابصالة ملن مل يقرأ بفاحتة ا

  

                                                
 .٢٠٤ سورة األعراف اآلية ١
 ).٨٣٨( برقم )كتاب إقامة الصالة والسنة فيها(ماجه يف  رواه ابن ٢
 . واللفظ متفق عليه)٥٩٥( برقم )الصالة( ومسلم يف ،)٧١٤( برقم )األذان( رواه البخاري يف ٣
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  )١(سكوت اإلمام بعد الفاتحة

 ما حكم سـكوت  : من سلطنة عمان يقول يف سؤاله    . م . س . ا :األخ :س
اإلمام بعد قراءته الفاحتة لكي يقرأ املأموم الفاحتة؟ وإذا مل يسكت فمـىت يقـرأ          

   املأموم الفاحتة؟

 ليس هناك دليل صريح صحيح يدل على شرعية سكوت اإلمـام            :ج
 أما املأموم فاملـشروع لـه أن        .حىت يقرأ املأموم الفاحتة يف الصالة اجلهرية      
ن مل يتيسر ذلك قرأها املـأموم     إيقرأها يف حالة سكتات إمامه إن سكت ف       

سرا ولو كان إمامه يقرأ مث ينصت بعد ذلك إلمامه لعموم قوله صـلى اهللا          
 وقولـه   ،متفق عليـه  )) ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب      (( :ه وسلم علي

؟ قالوا نعم قـال     ))لعلكم تقرءون خلف إمامكم   (( :صلى اهللا عليه وسلم   
رواه أمحـد  )) ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب فإنه ال صالة ملن مل يقرأ ـا         ((

عـز   وهذان احلديثان خيصصان قوله      .وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن     
  وِإذَا﴿وجل 

                                                
 . هـ١٤١٢ يف ربيع اآلخر ،)الة العربية( نشرت يف ١
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 وقوله صـلى اهللا  )١(﴾قُِرئ الْقُرآنُ فَاستِمعوا لَه وأَنِصتوا لَعلَّكُم ترحمونَ  
إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه فإذا كرب فكـربوا            (( :عليه وسلم 

 فإن نسي املـأموم     . احلديث رواه مسلم يف صحيحه     )٢())وإذا قرأ فأنصتوا  
حتة أو جهل وجوا سقطت عنه كالذي جاء واإلمام راكع فإنه           قراءة الفا 

يركع مع اإلمام وجتزئه الركعة يف أصح قويل العلماء وهو قول أكثر أهـل             
العلم حلديث أيب بكرة الثقفي رضي اهللا عنه أنه أتى املسجد والنيب عليـه              
الصالة والسالم راكع فركع دون الصف مث دخل يف الصف فقال له النيب             

 ومل  )٣())زادك اهللا حرصـا وال تعـد      (( :اهللا عليه وسلم بعدما سلم    صلى  
 أما اإلمام واملنفرد فقراءة     .يأمره بقضاء الركعة رواه البخاري يف صحيحه      

الفاحتة ركن يف حقهما عند مجهور أهل العلم ال تسقط عنهما بوجه مـن              
   .الوجوه مع القدرة عليها

  

                                                
 .٢٠٤ سورة األعراف اآلية ١
 ).٦٢٥( برقم )الصالة(سلم يف  وم،)٦٨٠( برقم )األذان( رواه البخاري يف ٢
 ).٨٦١( برقم )اإلمامة( والنسائي يف ،)٧٤١( برقم )األذان( رواه البخاري يف ٣
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  المنفرد يجهر بالقراءة

  )١(هريةفي الصلوات الج

  هل جيوز للمصلي املنفرد أن جيهر بالقراءة يف الصلوات اجلهرية؟  :س

 يشرع له ذلك كما يشرع لإلمام وذلك سنة لكن ال يرفع رفعـا              :ج
 ألحاديث وردت يف    ،يؤذي من حوله من املصلني أو الذاكرين أو النائمني        

   .ذلك

  

  جهر المأموم بالقراءة
  )٢(يشوش على من حوله

بالقراءة أثناء الصالة للمأموم الـذي  " اجلهر  " الصوت  ما حكم رفع     :س
  يشوش على من حوله من املأمومني؟

                                                
 ).١٢٠( اجلزء الثاين ص ،)كتاب الدعوة( نشرت يف ١
 ).٦٠( اجلزء األول ص )كتاب الدعوة( نشرت يف ٢
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 السنة للمأموم اإلخفات بقراءته وسائر أذكاره ودعواته يف الصالة          :ج
لعدم الدليل على جواز اجلهر وألن يف جهره بذلك تشويشا على من حوله             

   .من املصلني

  ما أدركه المسبوق
  )١(أول صالتهمن الصالة يعتبر 

هل ما يدركه املسبوق من ركعات مع اإلمام يعتـرب أول صـالته أو               :س
 ركعتان من الرباعية فهل يشرع له قراءة ما تيسر بعد           - مثال -آخرها فإذا فاته  

   الفاحتة؟

 الصواب أن ما أدركه املسبوق مع اإلمام يعترب أول صالته ومـا             :ج
إذا (( : صلى اهللا عليه وسلم    يقضيه هو آخرها يف مجيع الصلوات لقول النيب       

أقيمت الصالة فال تأتوها تسعون وأتوها متشون وعليكم الـسكينة فمـا            
 متفق على صحته وبذلك يستحب أن       )٢())أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا    

  يقتصر يف

                                                
 . هـ١٤١٥ / ١ / ١٤  يوم اخلميس)١٠٩٣٦( يف عددها الصادر برقم )جريدة البالد( نشرت يف ١
 واللفـظ  )٩٤٤( برقم )املساجد ومواضع الصالة( ومسلم يف ).٨٥٧( رقم )اجلمعة(  رواه البخاري يف    ٢

 .متفق عليه
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الثالثة والرابعة من الرباعية والثالثة من املغرب على قراءة الفاحتـة ملـا يف              
كان النيب صـلى اهللا عليـه   ( :دة رضي اهللا عنه قال   الصحيحني عن أيب قتا   

وسلم يقرأ يف الظهر والعصر يف الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب وسـورة            
قـرأ   )يطول يف األوىل ويقصر يف الثانية ويقرأ يف األخريني بفاحتة الكتاب          

 ؛بعض األحيان يف الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاحتة فهو حـسن           
كـان الـنيب    ( :ت يف صحيح مسلم عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال          ملا ثب 

 السجدة  ﴾امل ترتيل ﴿صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف األوليني من الظهر قدر           
ويف األخريني على النصف من ذلك ويف األوليني من العصر علـى قـدر              

  وهذا  )األخريني من الظهر ويف األخريني من العصر على النصف من ذلك          
ى أنه كان صلى اهللا عليه وسـلم يفعلـه بعـض األحيـان يف            حممول عل 

   .األخريني من الظهر مجعا بني احلديثني
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  حكم الجهر في الركعة
  )١(األخيرة من صالة المغرب

 ،دخل رجل املسجد ليصلي املغرب وأدرك ركعـتني مـع اإلمـام            :  س
لفاحتـة   فهل جيهر يف هذه الركعة ويقرأ سورة ا        ،وصلى الركعة األخرية وحده   

على اعتبار أنه صلى الركعة األخرية مع اإلمام أم تعترب الركعة اليت صالها مع              
   اإلمام هي الثانية؟

 فال  ، تعترب الركعة اليت قضاها بعد سالم إمامه هي الركعة األخرية          :ج
يشرع اجلهر فيها ألن الصحيح من قويل العلماء أن ما أدركه املسبوق من             

 لقول النيب صلى اهللا عليه      ،وما يقضيه هو آخرها    ،الصالة يعترب أول صالته   
 الصالة فال تأتوها تسعون وأتوهـا متـشون وعلـيكم           أتيتمإذا  (( :وسلم

   .متفق عليه)) السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا

  

                                                
 .)١٠٦ ،١٠٥( اجلزء الثاين ص )كتاب الدعوة( نشرت يف ١
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  من دخل واإلمام راكع
  )١(هل يكبر لإلحرام أم للركوع

 فهل أدخل   .الة الركوع إذا أتيت مجاعة املسجد وهم يف الصالة يف ح         :س
معهم يف هذه احلالة مكربا تكبرية اإلحرام وتكبرية الركوع وهل أقـرأ دعـاء              

  االستفتاح أم ال؟ 

 فإنه يشرع له الدخول معه      ، إذا دخل املسلم املسجد واإلمام راكع      :ج
 والثانيـة   ، التكبرية األوىل لإلحرام وهو واقـف      ،يف ذلك مكربا تكبريتني   

 وال يشرع يف هذه احلالة دعاء االسـتفتاح         ،للركوعللركوع عند احننائه    
 وجتزئه هذه الركعة ملـا ثبـت يف         ،وال قراءة الفاحتة من أجل ضيق الوقت      

صحيح البخاري عن أيب بكرة الثقفي رضي اهللا عنه أنه دخل املسجد ذات             
 فركع دون الـصف مث دخـل يف         ،يوم والنيب صلى اهللا عليه وسلم راكع      

))  وال تعـد   زادك اهللا حرصاً  (( :ى اهللا عليه وسلم   الصف فقال له النيب صل    
 فدل على إجزائها وعلى أن من دخل والنـاس          ،ومل يأمره بقضاء الركعة   

ركوع ليس له أن يركع وحده بل جيب عليه الدخول يف الصف ولو فاته               
  الركوع لقول النيب صلى

                                                
 ).٩٧ ، ٩٦( اجلزء الثاين ص )كتاب الدعوة( نشرت يف ١
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ــرة  ــلم أليب بك ــه وس ــاً(( :اهللا علي ــدزادك اهللا حرص   ))  وال تع
   . التوفيقواهللا ويل

  من خاف فوات الركوع
  )١(أجزأته تكبيرة اإلحرام عن تكبيرة الركوع

ما حكم اإلسراع للدخول مع اإلمام وهو راكع وهل تكفي تكـبرية             :س
واحدة عن تكبرية اإلحرام وتكبرية الركوع يف حالة عدم وجود متـسع مـن              

   الوقت؟

أمر الـنيب    املشروع للمؤمن املشي للصالة بالسكينة والوقار كما         :ج
صلى اهللا عليه وسلم بذلك ولو كان اإلمام راكعا فإن أمكنـه الركـوع              

 والصواب الذي عليه مجهـور أهـل        ، وإال لزمه قضاء الركعة    ،فاحلمد هللا 
 وتسقط عنه قراءة الفاحتـة      ،العلم أنه مىت أدرك الركوع فقد أدرك الركعة       

ثابت يف صحيح   على القول بوجوا على املأموم حلديث أيب بكرة الثقفي ال         
البخاري أنه رضي اهللا عنه أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم راكعا فركـع              

 : فقال له النيب صلى اهللا عليـه وسـلم         ، مث دخل يف الصف    ،دون الصف 
  ومل)) زادك اهللا حرصا وال تعد((

                                                
 ).٩٨ ،٩٧( ص  اجلزء الثاين)كتاب الدعوة( نشرت يف ١
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 وبذلك  .يأمره بقضاء الركعة وإمنا اه عن العود إىل الركوع دون الصف          
ؤمن إذا أدرك اإلمام راكعا أال يعجل وأال يركع دون          يعلم أن املشروع للم   

 بل يصرب حىت يدخل يف الصف ولو فاته الركوع وجتزئه تكـبرية             ،الصف
 وإن مجع بينهما فهو     ،اإلحرام إذا خاف فوت الركوع عن تكبرية الركوع       

 أعين  -أحوط وأفضل خروجا من خالف بعض أهل العلم القائلني بوجوا         
 والواجب عليه أيضا أن يـؤدي تكـبرية         ،ه احلال  يف هذ  -تكبرية الركوع 

اإلحرام يف حال القيام قبل أن يركع ألن تكبرية اإلحرام جيب أن تـؤدى              
   . واهللا ويل التوفيق،حال قيامه

  

  )١(الفاتحة أهم من دعاء االستفتاح

 فهـل أشـرع يف قـراءة    ،إذا دخلت يف الصالة قبيل الركوع بقليل    :س
   تفتاح ؟ وإذا ركع اإلمام قبل إمتام الفاحتة فماذا أفعل؟الفاحتة أو أقرأ دعاء االس

 قراءة االستفتاح سنة وقراءة الفاحتة فرض علـى املـأموم علـى             :ج
 فإذا خشيت أن تفوت الفاحتة فابدأ ا ومىت         ،الصحيح من أقوال أهل العلم    

  ركع اإلمام قبل أن تكملها فاركع

                                                
  .)٩٨( اجلزء الثاين ص )كتاب الدعوة( نشرت يف ١
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إمنـا جعـل    (( :يه وسلم معه ويسقط عنك باقيها لقول النيب صلى اهللا عل        
 )١())اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه فإذا كرب فكربوا وإذا ركع فـاركعوا            

   .احلديث متفق عليه

إذا دخلت املسجد ووجدت اإلمام راكعـا أو سـاجدا هـل يل أن               :س
   أستفتح الصالة يف هذه احلالة أم يكفيين استفتاح اإلمام ؟

دخل معه وليس هناك حاجة     ا إذا وجدته راكعا أو ساجدا فكرب و       :ج
   .إىل االستفتاح

  ما يجب على المأموم
  )٢(إذا حضر واإلمام راكع

إذا حضر املأموم إىل الصالة واإلمام راكع هل يكرب تكبرية االفتتـاح             :س
   والركوع أو يكرب ويركع؟

 تكـبرية اإلحـرام     : إحدامها : األوىل واألحوط أن يكرب التكبريتني     :ج
  ،يت ا وهو قائموهي ركن وال بد أن يأ

                                                
  .)٦٢٥( برقم )الصالة( ومسلم يف ،)٦٨٠( برقم )األذان( رواه البخاري يف ١
  .)٥٥( اجلزء األول ص ،)كتاب الدعوة( نشرت يف ٢
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 تكبرية الركوع يأيت ا حني هويه إىل الركوع فإن خاف فـوت             :والثانية
الركعة أجزأته تكبرية اإلحرام يف أصح قويل العلماء ألما عبادتان اجتمعتا           
يف وقت واحد فأجزأت الكربى عن الصغرى وجتزئ هذه الركعـة عنـد             

 بكرة الثقفي رضي اهللا     أكثر العلماء ملا روى البخاري يف صحيحه عن أيب        
عنه أنه أتى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يـصل                

زادك (( : فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم       .إىل الصف مث دخل يف الصف     
واملعىن ال تعد إىل الركوع دون الصف بـل علـى           )) اهللا حرصا وال تعد   

ره بقضاء الركعة فدل على     الداخل أال يركع حىت يصل إىل الصف ومل يأم        
إجزائها وسقوط الفاحتة يف حقه لفوات حملها وهو القيام وهذا هو األصح            

   .عند من قال بوجوب قراءة الفاحتة على املأموم

  ما يشرع للمسبوق أن

 )١(يفعله إذا أدرك اإلمام راكعا

 وهل يشترط   .إذا أدرك املسبوق اإلمام راكعا فما املشروع له حينئذ         :س
   بإدراكه الركعة أن يقول سبحان ريب العظيم قبل رفع اإلمام؟للحكم 
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 - ٢٤٦ -

 إذا أدرك املأموم اإلمام راكعا أجزأته الركعة ولو مل يسبح املأموم            :ج
من أدرك ركعة من    (( :إال بعد رفع اإلمام لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم         

   . خرجه مسلم يف صحيحه)١())الصالة فقد أدرك الصالة

 ملـا روى البخـاري يف       .ة تدرك بإدراك الركـوع    ومعلوم أن الركع  
صحيحه عن أيب بكرة الثقفي رضي اهللا عنه أنه أتى املـسجد ذات يـوم               
والنيب صلى اهللا عليه وسلم راكع فركع دون الصف مث دخل يف الـصف              

 زادك اهللا   :فلما سلم النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له صلى اهللا عليه وسلم            
 وإمنا اه أن يعود إىل الركـوع        .بقضاء الركعة حرصا وال تعد ومل يأمره      

   .دون الصف فعلى املسبوق أال يعجل بالركوع حىت يدخل يف الصف

  

                                                
 )٩٥٤( برقم   )املساجد ومواضع الصالة  ( ومسلم يف    ،)٥٤٦( برقم   )مواقيت الصالة (   رواه البخاري يف   ١

  .واللفظ متفق عليه
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  شرعية انتظار اإلمام قليالً
  )١(للداخل للمسجد أثناء الركوع

 ال يشرع   : وبعضهم يقول  ،بعض األئمة ينتظر الداخل إلدراك الركعة      :س
   ؟االنتظار؟ فما هو الصواب وفقكم اهللا

 الصواب شرعية االنتظار قليال حىت يلحق الداخل بالصف تأسـيا           :ج
   .بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك

  

  األفضل لإلمام إذا سمع بمن
  )٢(يدخل المسجد وهو راكع التريث

إذا كان اإلمام يف الركوع ومسع بعض املـصلني يـسرعون إلدراك             :س
    فهل جيوز له أن ينتظر أم ال؟،الركوع

 لكن على وجه ال     ،األفضل لإلمام يف هذه احلال أال يعجل بالرفع        :ج
   حىت يدرك،يشق على املأمومني الذين معه

                                                
  .حممد الشايع يف كتاب/  طبعها األخ ، من ضمن أسئلة موجهة إىل مساحته١
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 وقد جـاء    ،من أحس بدخوهلم الركوع معه حرصا على إدراكهم الركعة        
   .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يدل على استحباب ذلك

  حكم صالة من سلم ولم
  )١(يكمل التشهد األخير

ن املعلوم أن التشهد األخري ركن من أركان الـصالة ويف إحـدى             م :س
الصلوات سلم اإلمام ومل أكمل إال جزءا يسريا من التحيـات فهـل أعيـد               

   .صاليت؟

 عليك أن تكمل التشهد ولو تأخرت بعض الشيء عن إمامك ألن            :ج
 وفيه الصالة على النيب صـلى       ،التشهد األخري ركن يف أصح قويل العلماء      

   .يه وسلماهللا عل

 ومنه التعوذ باهللا من عذاب      ،فالواجب أن تكمله ولو بعد سالم اإلمام      
 . ومن فتنة املسيح الدجال    ،جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليا واملمات       

ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بالتعوذ من هذه األربـع يف التـشهد               
   . ويل التوفيق واهللا. وألن بعض أهل العلم قد رأى وجوب ذلك،األخري

  
                                                

  .حته يف جملس مسا، من الرياض. س. سؤال موجه من السائل ع١
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  وــــــهـود الســــسج
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 )١(الحكم إذا شك المصلي في عدد الركعات

 ثالثـا أم أربعـا مث   ىإذا شك اإلمام يف الصالة الرباعية ومل يعلم أصل     :س
 يف هذه احلالة هل     ،سلم وبعد السالم أخربه بعض املأمومني أنه مل يصل إال ثالثا          

قرأ الفاحتة بدون تكبري؟ و ما يكرب اإلمام تكبرية اإلحرام للرابعة أو يقوم فقط وي       
    قبل السالم أم بعده؟،موقع سجود السهو

 إذا شك اإلمام أو املنفرد يف الصالة الرباعية هل صـلى ثالثـا أم        :ج
أربعا فإن الواجب عليه البناء على اليقني وهو األقل فيجعلها ثالثا ويـأيت             

خلدري عـن  بالرابعة مث يسجد للسهو قبل أن يسلم ملا ثبت عن أيب سعيد ا   
إذا شك أحدكم يف الصالة فلم يدر       (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      

كم صلى ثالثا أم أربعا فليطرح الشك ولينب على ما استيقن مث ليـسجد              
سجدتني قبل أن يسلم فإن كان صلى مخسا شفعن له صالته وإن كـان              

  . أخرجه مسلم يف صحيحه)٢())صلى متاما كانتا ترغيما للشيطان

   
                                                

  ).٧٨( اجلزء األول ص )كتاب الدعوة( نشرت يف ١
باقي مـسند  ( ورواه اإلمام أمحد يف ، واللفظ له )٨٨٨( برقم   )املساجد ومواضع الصالة  ( رواه مسلم يف     ٢

  .)١١٣٥٦( برقم )املكثرين
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أما إن سلم من ثالث مث نبه على ذلك فإنه يقوم بدون تكـبري بنيـة                
الصالة مث يأيت بالرابعة مث جيلس للتشهد وبعد فراغه من التشهد والـصالة             
على النيب صلى اهللا عليه وسلم والدعاء يسلم مث يسجد سجدتني بعد ذلك             
للسهو مث يسلم هذا هو األفضل يف حق كل من سلم عن نقص يف الصالة               

 ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سلم من اثنتني يف الظهر               ؛هياسا
أو العصر فنبهه ذو اليدين فقام فأكمل صالته مث سلم مث سجد للـسهو مث               

 وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه سلم من ثالث يف العصر فلما نبه               .سلم
   .على ذلك أتى بالرابعة مث سلم مث سجد سجديت السهو مث سلم

  

  حكم من سجد للسهو ظاناً
  )١(سجود اإلمام فاتضح له قيامه

كنا نصلي صالة املغرب مجاعة وأثناء التشهد األخري يف الركعة الثالثة            :س
 مل ينتبه بعض املـصلني لقيـام اإلمـام          .كرب اإلمام وقام بقصد اإلتيان بركعة     

  وسجدوا باعتبار أن اإلمام كرب لسجود سهو وعندما رفعوا من 

  

                                                
  .)٧٩( اجلزء األول ص ،)كتاب الدعوة( نشرت يف ١
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فسجد اإلمام  ] سبحان اهللا [  الحظوا اإلمام وهو جيلس لسماعه قول        السجدة
 مـا  . واتضح لبعض املصلني بعد السالم أم سجدوا ثالث سجدات        .سجدتني

   حكم الصالة يف هذه احلالة؟ وما حكم السجدة الثالثة لبعض املأمومني؟

 ليس على من سجد ظانا سجود اإلمام للسهو حـرج وصـالته             :ج
 يتعمد الزيادة يف الصالة وإمنا سـجد متابعـة لإلمـام            صحيحة لكونه مل  
   .حسب اعتقاده

  

  )١(حكم صالة من شك في قراءة الفاتحة

أثناء صاليت أنسى أنين قرأت فاحتة الكتاب فهـل أسـجد سـجود              :س
السهو؟ وماذا يقرأ الشخص يف سجود السهو؟ وإذا كان أغلب الظـن أنـين              

   قرأا فهل أسجد للسهو؟

صلي املنفرد أو اإلمام يف قراءة الفاحتة فإنه يعيد قراءا           إذا شك امل   :ج
   أما إن.قبل أن يركع وليس عليه سجود سهو

                                                
  .)٨٠ ،٧٩( اجلزء األول ص )كتاب الدعوة( نشرت يف ١
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 ،كان الشك بعد فراغه من الصالة فإنه ال يلتفت إليه وصالته صـحيحة            
ألن األصل سالمتها أما املأموم فصالته صحيحة إذا نسي قـراءة الفاحتـة             

 وهكذا لو جاء    ،ل كما لو تركها جاهال    ويتحملها عنه اإلمام يف هذه احلا     
واإلمام يف الركوع فإنه يكرب وهو واقف مث يركع مع اإلمام وجتزئه الركعة             
وتسقط عنه الفاحتة يف هذه احلال لعدم إدراكه القيام حلديث أيب بكرة يف              

 أما سجود السهو فيشرع فيه ما يشرع يف سجود الصالة من الدعاء             .ذلك
   . واهللا ويل التوفيق، وغري ذلكوقول سبحان ريب األعلى

  

  حكم صالة من شك في
  )١(تكبيرة اإلحرام وقراءة الفاتحة

مشكليت أنين إذا دخلت املسجد واستقبلت القبلة وكـربت تكـبرية        :س
رجع فأشك هل كربت تكبرية اإلحرام فأكرب ثانية وبعد ذلـك أقـرأ     أاإلحرام  

 هـل   .إذا كنت مع اإلمام   الفاحتة فأسهو وأعود إىل قراءا من جديد وخاصة         
صاليت على هذه احلال صحيحة؟ وماذا أفعل للتجنب من الـسهو؟ أفيـدوين             

   .أثابكم اهللا

                                                
  .)٨٠( اجلزء األول ص ،)كتاب الدعوة ( نشرت يف ١
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 الصالة واحلال ما ذكرت صحيحة ولكن ينبغي لك احلذر مـن            :ج
الوساوس وذلك باإلقبال على اهللا واستحـضار عظمتـه إذا دخلـت يف             

من الـشيطان الـرجيم     الصالة ومجع قلبك على ذلك مع االستعاذة باهللا         
وبذلك تزول الوساوس إن شاء اهللا وترغم الـشيطان وترضـي ربـك             

   .سبحانه

  )١(ماذا يفعل من شك هل صلى أم لم يصل

 سـواء كـان     ، فماذا يفعل  ،إذا شك املصلي يف أنه صلى أم مل يصل         :س
   الشك يف الوقت أو يف خارجه؟

ل أداها أم    ه ، إذا شك املسلم يف أي صالة من الصلوات املفروضة         :ج
 ألن األصل بقاء الواجب فعليه أن       ،ال؟ فإن الواجب عليه أن يبادر بأدائها      

من نام عن الصالة أو نـسيها     (( :يبادر ا لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم       
الواجب على املـسلم أن      ،)٢())فليصلها إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك       

   وأن ،يهتم بالصالة كثريا

                                                
  ).٨٠( اجلزء األول ص )كتاب الدعوة(نشرت يف ١
 بـرقم  )املـساجد ومواضـع الـصالة    ( ومسلم يف    ،)٥٦٢( برقم   )مواقيت الصالة ( رواه البخاري يف     ٢
)١١٠٣.(  
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 ألـا   ؛ وأن ال يتشاغل عنها مبا ينسيه إياها       ،يف اجلماعة حيرص على أدائها    
 :عمود اإلسالم وأهم الفرائض بعد الشهادتني وقـد قـال اهللا سـبحانه            

﴿وا ِللَِّه قَاِنِتنيقُومطَى وسالِة الْوالصاِت ولَولَى الصاِفظُوا ع١(﴾ح(.  

واركَعـوا مـع    وأَِقيموا الـصالةَ وآتـوا الزكَـاةَ        ﴿ :وقال تعاىل 
اِكِعنيرأس األمـر اإلسـالم     (( : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٢(﴾الر

 وقال عليه الـصالة  )٣())وعموده الصالة وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا       
بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـدا              (( :والسالم

 )٤()) وصوم رمضان وحـج البيـت      رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة     
   .واآليات واألحاديث يف تعظيم شأن الصالة ووجوب احملافظة عليها كثرية

  

                                                
  .٢٣٨ سورة البقرة اآلية ١
  .٤٣ سورة البقرة اآلية ٢
  .)٢١٠٥٤( برقم )مسند األنصار( واإلمام أمحد يف ،)٢٥٤١( برقم )اناإلمي( رواه الترمذي يف ٣
 بـرقم  )اإلميـان ( والترمذي يف    ،)٢٢( برقم   )اإلميان( ومسلم يف    ،)٧( برقم   )اإلميان( رواه البخاري يف     ٤
  . واللفظ له)٢٥٣٤(
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  )١(الوساوس والشكوك في الصالة

 مع أنين   ،سائلة تقول يف سؤاهلا إنين أتشكك كثريا يف عدد الركعات          :س
 فعنـدما   ، ولكن أيضا يصيبين الـشك     ،أقرأ بصوت عال حىت أتذكر ما أقرؤه      

 ،نتهي من أداء الصالة أحس كأين نسيت ركعة أو سجدة أو اجللوس للتشهد            أ
 فأرجو  ، ولكن بدون فائدة   ،رغم إنين أحرص كثريا على أال أتشكك يف الصالة        

 و هل جيب علي إعادة الـصالة عنـد       ،أن ترشدوين ماذا أفعل واحلال ما ذكر      
    وهل هناك دعاء أدعو به عند بداية الصالة إلزالة الشك؟،الشك

 جيب عليك حماربة الوساوس واحلذر منها واإلكثار من التعوذ باهللا           :ج
مِلـِك  * قُلْ أَعوذُ ِبرب الناِس     ﴿ : لقول اهللا سبحانه   ،من الشيطان الرجيم  

   . السورة)٢(﴾ ِمن شر الْوسواِس الْخناِس*  ِإلَِه الناِس  *الناِس

   ك ِمن الشيطَاِن نزغٌ فَاستِعذْوِإما ينزغَن﴿ :وقوله سبحانه

                                                
  .)٨٤( اجلزء الثاين ص )كتاب الدعوة( نشرت يف ١
  .٤ ١ سورة الناس اآليات ٢
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ِليمع ِميعس ه١(﴾ِباللَِّه ِإن(.  

وإذا فرغت من الصالة أو الوضوء مث طرأ عليـك الـشك يف ذلـك      
فأعرضي عنه وال تلتفيت إليه واعتمدي أن الـصالة صـحيحة والوضـوء        

  وإذا وقع الشك يف الصالة هل صليت ثالثا أو أربعـا فاجعليهـا    ،صحيح
 ألن الـنيب    ،ثالثا وأكملي الصالة مث اسجدي سجدتني للسهو قبل السالم        

 ،صلى اهللا عليه وسلم أمر من وقع له مثل هذا السهو أن يفعل ما ذكرنـا               
   .أعاذنا اهللا وإياك من الشيطان

  

  )٢(عالج الوساوس في الصالة

 وال أعلم   ،إذا قمت إىل الصالة يصيبين نوع من الوساوس واهلواجس         :س
   ا ماذا قرأت وال عدد الركعات أفيدوين ماذا أفعل؟أحيان

ل على صالته وخيشع    ب املشروع للمصلي من الرجال والنساء أن يق       :ج
 ويستحضر أنه قائم بني يدي ربه حىت يتباعد عنه الشيطان وتقـل       ،فيها هللا 
  : عمال بقول اهللا سبحانه،الوساوس

                                                
  .٢٠٠عراف اآلية  سورة األ١
  .)٨٥( اجلزء الثاين ص )كتاب الدعوة( نشرت يف ٢
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 ومىت كثرت  )١(﴾ي صالِتِهم خاِشعونَ   الَِّذين هم فِ    *قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ  ﴿
الوساوس فاملشروع التعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ولو يف الصالة فينفث           
عن يساره ثالثا ويتعوذ باهللا من الشيطان ثالثا كما أمر بذلك النيب صـلى           
اهللا عليه وسلم عثمان بن أيب العاص ملا أخربه أن الشيطان قد لبس عليـه               

 املصلي يف عدد الركعات فإنه يأخذ باألقل ويبين علـى         ومىت شك  ،صالته
اليقني ويكمل صالته مث يسجد للسهو سجدتني قبل أن يسلم ملا ثبت عن             

إذا شك  (( :أيب سعيد رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال            
أحدكم يف الصالة فلم يدر كم صلى ثالثا أم أربعا فليطرح الشك ولـينب              

قن مث ليسجد سجدتني قيل أن يسلم فإن كان صلى مخـسا            على ما استي  
 خرجـه   )٢())شفعن له صالته وإن كان صلى متاما كانتا ترغيما للشيطان         

   . واهللا ويل التوفيق،مسلم يف صحيحه

  

                                                
  .٢ – ١ سورة املؤمنون اآليتان ١
  .)٢٥١( سبق خترجيه يف ص ٢
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 )١(حكم إعادة الصالة عند كثرة الوساوس

 : من بريدة باململكة العربية السعودية تقول يف سـؤاهلا         . أ .األخت س  :س
 أريد أن أؤدي الصالة أكون شاردة الذهن وكثرية الـتفكري وال أشـعر             عندما

بنفسي إال إذا سلمت مث أعيدها مرة ثانية وأجد نفسي مثل احلالة األوىل لدرجة              
أنين أنسى التشهد األول وال أدري كم صليت مما يزيد اضطرايب وخويف من اهللا      

   .يل الشكر أفتوين جزاكم اهللا خريا ولكم جز.مث أسجد سجود السهو

 الوساوس من الشيطان والواجب عليك العناية بصالتك واإلقبال         :ج
قَد ﴿ : وقد قال اهللا سبحانه    ،عليها والطمأنينة فيها حىت تؤديها على بصرية      

 وملا رأى النيب صـلى      ﴾أَفْلَح الْمؤِمنونَ الَِّذين هم ِفي صالِتِهم خاِشعونَ      
ته وال يطمئن فيها أمره باإلعادة وقال له        اهللا عليه وسلم رجال ال يتم صال      

إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء مث استقبل القبلة فكرب مث اقـرأ مـا               ((
تيسر معك من القرآن مث اركع حىت تطمئن راكعا مث ارفع حـىت تعتـدل               

  قائما مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع

                                                
  . هـ١٤١٤ يف مجادى األوىل عام )الة العربية( نشرت يف ١
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لك يف صالتك   حىت تطمئن جالسا مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث افعل ذ          
   . متفق عليه)١())كلها

وإذا تذكرت أنك يف الصالة قائمة بني يدي اهللا تناجينه سبحانه فـإن             
ذلك يدعو إىل خشوعك يف الصالة وإقبالك عليها وبعد الشيطان عنـك            
وسالمتك من وساوسه وإذا كثر عليك الوسواس يف الصالة فانفثي عـن            

 الرجيم ثالث مرات فإنـه      يسارك ثالث مرات وتعوذي باهللا من الشيطان      
 وقد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بعض أصحابه          .يزول عنك إن شاء اهللا    

 ولـيس   )يا رسول اهللا إن الشيطان لبس علي صـاليت        ( :بذلك ملا قال له   
عليك أن تعيدي الصالة بسبب الوسواس بل عليك أن تسجدي للسهو إذا            

ومثل ترك التـسبيح     مثل ترك التشهد األول سهوا       ،فعلت ما يوجب ذلك   
 وإذا شككت هل صليت ثالثا أو أربعـا يف          ،يف الركوع والسجود سهوا   

الظهر مثال فاجعليها ثالثا وكملي الصالة واسجدي للسهو سجدتني قبل          
 وإذا شككت يف املغرب هل صليت اثنتني أم ثالثا فاجعليها اثنتني            ،السالم

ن النيب صـلى     مث اسجدي للسهو سجدتني قبل السالم أل       ،وكملي الصالة 
   . واهللا ويل التوفيق،اهللا عليه وسلم أمر بذلك

  
                                                

  باب وجـوب   )٤٥( ح   )كتاب الصالة ( ومسلم يف    ،)١٨( باب   )كتاب االستئذان ( رواه البخاري يف     ١
  .قراءة الفاحتة يف كل ركعة وإن مل حيسنها وال أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر من غريها
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 )١(حكم الشك بعد الصالة

   . م. م.ع/ من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل األخ املكرم

  سلمه اهللا 

   : وبعد،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

صلينا العشاء اآلخـرة وبعـد أن       (فقد اطلعت على سؤالك اآليت نصه       
ا الراتبة وخرجنا من املسجد وقفنا عند باب املسجد وصار عند بعـضنا             صلين

شك يف متام الصالة وأننا مل نصل إال ثالثا وبعد هذا التنبيه صار الـشك عنـد     
اجلميع إال قليال من اجلماعة الذين خرجوا قبل الوتر وقبل أن ينبـهوا وحنـن               

واحدة خلف اإلمام الذين اجتمعنا وصار عندنا هذا الشك رجعنا وصلينا ركعة          
وحنن نسأل مساحتكم عن حكم صالتنا هل جتزئ أم ال بد من إعادة الـصالة               

   )كاملة ألنه طال الفصل وفصلنا بالراتبة والوتر وما حكم صالة من مل يصل؟

 ما دام الشك بعد الصالة فال إعادة عليكم ألن الشك بعـد             :اجلواب
   .يقوباهللا التوف .الفراغ من العبادة ال يؤثر فيها

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبربكاته

                                                
  . هـ١٤٠١ / ٨ / ١٩ بتاريخ ، م. م. إجابة على رسالة لألخ ع١
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  حكم صالة من شك في عدد
  )١(الركعات ثم اقتدى بمن يقف بجواره

 دخلـت   : يقول ، الباحة باململكة العربية السعودية    - . غ . م . ع :من :س
 وبعد سالم اإلمام وقيامي    ،املسجد ألداء صالة الظهر وقد فاتين بعض الركعات       

دد ما فاتين من الركعات فاقتديت وتابعت باملأموم     بقضاء ما فاتين شككت يف ع     
الذي جبواري ألنين دخلت وإياه إىل املسجد سويا فصرت أركع بعده وأسجد            
بعده حىت أيت ما فاتين ومل أسجد للسهو فما حكم الشرع فيما عملت وهل              

   .علي شيء؟ أرجو التكرم باإلفادة جزاكم اهللا خرياً

 فـإذا   ، هذه احلال أن يبين على اليقني       الواجب على املسلم يف مثل     :ج
شك هل أدرك مع اإلمام ركعة أو ركعتني جعلها ركعـة مث أمت الـصالة               
وسجد للسهو سجدتني قبل أن يسلم فإن شك هـل أدرك ركعـتني أو              

 ؛ مث أمت الصالة وسجد للسهو سجدتني قبل أن يسلم         ،ثالثا جعلها ركعتني  
  حديث أيب سعيد رضي اهللا عنهملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من 

                                                
  . من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من الة العربية١
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إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى ثالثـا أم أربعـا    (( :أنه قال 
فليطرح الشك ولينب على ما استيقن مث يسجد سجدتني قبل أن يسلم فإن             
كان صلى مخسا شفعن له صالته وإن كان صلى إمتاما ألربع كانتا ترغيما             

اء على ذلك فإن عليـك أن        وبن . أخرجه مسلم يف صحيحه    )١())للشيطان
تعيد الصالة املذكورة ألنك مل تؤدها على الوجـه الـشرعي وتقليـدك             

   . وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه.للشخص الذي دخل معك ال يعول عليه

  

  )٢(أسباب الخشوع في الصالة

ما هو السبب يف عدم اخلشوع يف الصالة؟ وكيف يتخلص اإلنـسان           :س
   من ذلك؟

 الَّـِذين هـم ِفـي     *قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ  ﴿ :قول اهللا جل وعال ي    :ج
   وعدمه له، واخلشوع له أسباب)٣(﴾صالِتِهم خاِشعونَ

                                                
املساجد ومواضع  (لم يف    ومس )١١٣٧٣  و    ١١٢٩٢( برقم   )باقي مسند املكثرين  ( رواه اإلمام أمحد يف      ١

   . واللفظ له)٥٧١( برقم )الصالة
  . الرياض، يف اجلامع الكبري)الصالة وأمهيتها( من ضمن أسئلة تابعة لتعليق مساحته على حماضرة بعنوان ٢
  .٢ ١ سورة املؤمنون اآليتان ٣
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 وأن تذكر أنـك     ، اخلضوع بني يدي اهللا    :أسباب فللخشوع أسباب وهي   
إذا كرب  (( : وقد ورد يف احلديث الصحيح     ،واقف بني يديه سبحانه وتعاىل    

إذا قام  (( : ويف لفظ آخر   )١())إن الرمحة تواجهه  أحدكم فال ميسح احلصى ف    
  .)٢())أحدكم يف الصالة فإنه يناجي ربه

فاإلنسان إذا دخل يف الصالة فإنه يناجي ربه فيتـذكر هـذا املقـام              
 وليتـذكر   ، وليقبل على صـالته    ، فليخشع هللا  ، وأنه بني يدي اهللا    ،العظيم

 وليقبـل   ،تعاىل وأنه بني يدي أعظم عظيم سبحانه و       ،عظمة اهللا عز وجل   
 ويتذكر كل مـا     ،على صالته وليقبل على قراءته وعلى سجوده وركوعه       

 وأن غفلته عن اهللا تنقص صالته فينبغي له أن يتـذكر            ،يلزم يف هذا املقام   
 ويسأل ربه العـون  ،ذلك حىت تزول عنه الغفلة وحىت تزول عنه الوساوس       

 ،لى اخلـشوع  ويف آخر التحيات يقول اللهم أعين ع     ،على هذا يف سجوده   
 اللهم أعذين من الشيطان ومن شر نفسي يـسأل          ،اللهم يسر يل اخلشوع   

   . ويستعني به سبحانه وتعاىل،ربه

  

                                                
  .)١١٧٨( برقم )السهو( والنسائي يف )٣٤٦(الصالة  برقم ( رواه الترمذي يف ١
 واإلمـام   )٨٥٦( برقم   )املساجد ومواضع الصالة  ( ومسلم يف    )٣٩٠( برقم )الصالة( البخاري يف     رواه ٢

  .)٤٦٧٣( برقم )مسند املكثرين(أمحد يف 
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  )١(يبني على اليقين من شك هل صلى ثالثا أم أربعا

   إذا شك املصلي هل صلى ثالثا أم أربعا فماذا يفعل؟ :س

وذلك بأن   الواجب عليه مع الشك أن يبين على اليقني وهو األقل            :ج
جيعلها ثالثا يف الصورة املذكورة ويأيت بالرابعة مث يسجد للسهو ويـسلم            

إذا شك أحدكم يف صالته فلم يـدر        (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
كم صلى ثالثا أم أربعا فليطرح الشك ولينب على ما استيقن مث ليـسجد              

كـان  سجدتني قبل أن يسلم فإن كان صلى مخسا شفعن له صالته وإن             
خرجه اإلمام مسلم يف صحيحه مـن       )) صلى متاما كانتا ترغيما للشيطان    

 أما إن غلب على ظنـه أحـد         .حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه      
األمرين من النقص أو التمام فإنه يبين على غلبة ظنه مث يـسلم مث يـسجد         

إذا شك  (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      .سجدتني للسهو بعد السالم   
حدكم يف صالته فليتحر الصواب فليتم عليه مث ليسلم مث يسجد سجدتني            أ

 خرجه البخاري يف الصحيح من حديث ابـن مـسعود           )٢())بعد السالم 
   .رضي اهللا عنه

                                                
   .حممد الشايع يف كتاب/  طبعها األخ ، من ضمن أسئلة موجهة إىل مساحته١
 واللفـظ  )٨٨٩( برقم )ةاملساجد ومواضع الصال( ومسلم يف ،)٣٨٦( برقم )الصالة( رواه البخاري يف   ٢

  .متفق عليه
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 )١(جواز سجود السهو قبل السالم وبعده

بعض األئمة يسجد للسهو بعد السالم وبعضهم يـسجد لـه قبـل              :س
 فمىت يشرع الـسجود  .لسالم وأخرى بعده وبعضهم يسجد مرة قبل ا .السالم

وهل ما يشرع فيه السجود قبل السالم أو بعده         . قبل السالم ومىت يشرع بعده    
   على سبيل الوجوب أو االستحباب؟

 األمر واسع يف ذلك فكال األمرين جائز ومها السجود قبل السالم            :ج
لكن  . ألن األحاديث جاءت بذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم          ؛وبعده

   :األفضل أن يكون السجود للسهو قبل السالم إال يف صورتني

 فإن األفـضل أن يكـون       . إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر      :إحدامها
سجود السهو بعد إكمال الصالة والسالم منها اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه            
وسلم يف ذلك ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا سلم عن نقص ركعتني يف               

 هريرة رضي اهللا عنه وعن نقص ركعة يف حديث عمران بـن             حديث أيب 
   . سجد للسهو بعد التمام والسالم،حصني رضي اهللا عنهما

                                                
  .حممد الشايع يف كتاب/  طبعها األخ ، من ضمن أسئلة موجهة إىل مساحته١
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 إذا شك يف صالته فلم يدر كم صلى ثالثا أم أربعا            :والصورة الثانية 
يف الرباعية أو اثنتني أو ثالثا يف املغرب أو واحدة أو ثنتني يف الفجر لكنـه             

ألمرين وهو النقص أو التمام فإنه يبين على غالـب          غلب على ظنه أحد ا    
ظنه ويكون سجوده بعد السالم على سبيل األفضلية حلديث ابن مـسعود            

   . واهللا ويل التوفيق،املذكور يف جواب السؤال السابق

  

  إذا سها المسبوق فإنه
 )١(يسجد للسهو بعد إكماله الصالة

 له؟ وهـل علـى       ومىت يسجد  ،إذا سها املسبوق فهل يسجد للسهو      :س
   املأموم سجود سهو إذا سها؟

 ليس على املأموم سجود سهو إذا سها وعليه أن يتابع إمامـه إذا              :ج
 أما املسبوق فإنه يسجد للسهو إذا سها مع         .كان دخل معه يف أول الصالة     

إمامه أو فيما انفرد به بعد إكماله الصالة على التفصيل السابق يف جواب             
   .هللا املوفق وا.السؤالني السابقني

  
                                                

  . طبعها األخ حممد الشايع يف كتاب، من ضمن أسئلة موجهة إىل مساحته١
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 )١(مجموعة استفسارات حول سجود السهو

   :هل يشرع سجود السهو يف املواضع اآلتية :س

   . إذا قرأ يف األخريتني من الرباعية مع الفاحتة ما تيسر من القرآن-١

   . إذا قرأ يف سجوده أو قال سبحان ريب العظيم بني السجدتني مثال-٢

   .هرية إذا جهر يف السرية أو أسر يف اجل-٣

 أو سورة   ، إذا قرأ يف األخريتني من الرباعية أو إحدامها آية أو أكثر           :ج
ساهيا مل يشرع له السجود ألنه قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما               
يدل على أنه قد يقرأ زيادة على الفاحتة يف الثالثة والرابعة من الظهر وقـد               

يع ركعات صـالته بعـد      ثبت أنه أثىن على األمري الذي كان يقرأ يف مج         
 ولكن املعروف عن النيب صـلى اهللا عليـه          ﴾قُلْ هو اللَّه أَحد   ﴿ :الفاحتة

وسلم أنه كان ال يقرأ يف الثالثة والرابعة سوى الفاحتة كما يف الصحيحني             
   .من حديث أيب قتادة رضي اهللا عنه

  وثبت عن الصديق رضي اهللا عنه أنه قرأ يف الثالثة من

                                                
  حممد الشايع يف كتاب/  طبعها األخ ،من ضمن أسئلة موجهة إىل مساحته ١
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ربنا ال تِزغْ قُلُوبنا بعد ِإذْ هديتنا وهب لَنـا          ﴿ :بعد الفاحتة صالة املغرب   
     ابهالْو تأَن كةً ِإنمحر كنلَد وكل هذا يدل على التوسعة يف       )١(﴾ِمن 

   .ذلك

أما من قرأ يف الركوع أو السجود ساهيا فإنه يسجد للسهو ألنـه ال              
كوع والسجود ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم        جيوز له تعمد القراءة يف الر     

 فإذا قرأ ساهيا يف الركوع أو السجود وجـب عليـه            .قد ى عن ذلك   
 وهكذا من سها يف الركوع فقال سبحان ريب األعلى بدل           .سجود السهو 

 سبحان ريب العظيم بـدل      :سبحان ريب العظيم أو سها يف السجود فقال       
كونه ترك الواجب سهوا أما إن      سبحان ريب األعلى وجب عليه السجود ل      

 .كان مجع بينهما يف الركوع والسجود سهوا فإنه ال جيب عليه الـسجود            
 وهذا يف حق اإلمـام واملنفـرد        .وإن سجد للسهو فال بأس لعموم األدلة      

 أما املأموم الذي كان مع اإلمام من أول الصالة فلـيس عليـه              .واملسبوق
 إمامه وهكـذا لـو جهـر يف    سجود سهو يف هذه املسائل وعليه أن يتبع     

السرية أو أسر يف اجلهرية مل يلزمه السجود ألن الرسول صـلى اهللا عليـه     
   . واهللا ويل التوفيق،وسلم كان يسمعهم اآلية بعض األحيان يف السرية

                                                
  .٨ سورة آل عمران اآلية ١
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  حكم متابعة المأموم لإلمام
 )١(في سجود السهو بعد قيامه

لقضاء ما فاتين    من الرياض يقول يف سؤاله قمت        - . ع . س .األخ م  :س
 فسجدت  )أي بعد السالم  (بعد سالم اإلمام وبعد حلظات سجد اإلمام للسهو         

 فهل ما فعلته صحيح وإذا مل يكن فماذا علي أن           ،معه مث قمت وصليت ما فاتين     
    أفتونا مأجورين؟.أفعل

 قد أحسنت فيما فعلت وال شيء عليك لقول النيب صلى اهللا عليه             :ج
ولـو أكملـت     ،)٢())م ليؤمت به فال ختتلفوا عليه     إمنا جعل اإلما  (( :وسلم

صالتك وسجدت للسهو بعد إكماهلا فال بأس عليك لكونك قد نويـت            
   . وفق اهللا اجلميع.االنفراد لقضاء ما عليك

  

  

                                                
  ).الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من ١
  .)٦٢٥( برقم )الصالة( ومسلم يف )٦٨٠( برقم )األذان( رواه البخاري يف ٢
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  من نسي قراءة سورة
  )١(بعد الفاتحة هل عليه سجود السهو

ورة بعد  سائل يقول صليت الظهر وحدي ويف الركعة الثانية مل أقرأ س           :س
  الفاحتة نسيانا فتذكرت قبل السالم فسجدت للسهو فهل علي حرج يف هذا؟ 

 ليس عليك حرج وال جيب عليك سجود السهو ألن قراءة سورة            :ج
بعد الفاحتة أو ما تيسر من اآليات ليست واجبة وإمنا الواجب قراءة الفاحتة             

ن ويستحب قراءة سورة بعدها يف األوىل والثانية مـن كـل صـالة وإ             
   .سجدت للسهو فال بأس وصالتك صحيحة

  

                                                
  .)٦٤( الشريط رقم )نور على الدرب( من برنامج ١
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  حكم من سلم من ركعتين
  )١(سهوا ومن نسي تكبيرة اإلحرام

ـ     . م.من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكـرم هـ
  سلمه اهللا                  .ث

وبعد، عليكم ورمحة اهللا وبركاتهسالم :   

ميـة واإلفتـاء بـرقم      فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العل      
هـ املشتمل علـى سـؤالني وإليـك        ١٤٠٧ / ٤ / ٢١ وتاريخ   ١٥١٣

   :اجلواب عن كل واحد بعد ذكره

حنن قمنا برحلة وملا وجب املغرب قمنا ألداء الصالة جاعلني واحدا            :١س
 لكن اإلمام ملا أتى بالركعتني سلم تسليمتني سهوا وليـست عمـدا             ،منا إماما 

 أحدنا وقال له أنت تركت ركعة وهي الثالثة فقم فصل تاركا ركعة واحدة فقام   
بنا ما تبقى علما بأننا ذكرنا التسبيح ولكنه مل يدرك ذلك فصلى بنـا الثالثـة                

 فهل صالتنا صحيحة أم تعاد وهل الرجـل         .وسلم وسجد للسهو بعد التسليم    
  املتكلم صالته صحيحة ويعترب كالمه من جنس الصالة

                                                
  . هـ١٤٠٧ / ٧ / ٢٢ يف )٢ / ٢٠٣٢( صدر من مكتب مساحته برقم ١
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دين أو أن كالمه خارج عن الصالة وصالته باطلة         وينطبق عليه حديث ذي الي    
  ألن الكالم يبطل الصالة؟ 

 صالة اإلمام صحيحة وأما املأمومون فمن كان منهم عاملا بالنقص           :ج
عارفا باحلكم الشرعي وهو أنه ال جيوز أن يسلم معه يف اثنتني بل عليه أن               

ن يكملها عارفا   يقوم ويأيت بالثالثة فهذا صالته باطلة ألنه سلم عمدا قبل أ          
بأن ذلك ال جيوز له أما من سلم مع اإلمام جاهال بـالنقص أو جـاهال                

 .باحلكم الشرعي فال إعادة عليه إذا كان قد أكمل صالته مع اإلمام ملا نبه             
وصالة الذي كلم اإلمام صحيحة إذا كان جاهال باحلكم الشرعي حلديث           

   .ذي اليدين

ني جمموعة أدى يب إىل معرفـة       هذا السؤال مل حيدث ولكن نقاشا ب       :٢س
احلقيقة وهو من جاء بطريق ووجد مجاعة أقامت الصالة ودخل بنيـة الـصالة    
معها ولكنه نسي أن يكرب تكبرية اإلحرام ومل يتذكر ذلك إال يف الركعة الثالثـة       
هل صالته صحيحة أم باطلة ألنه نسي ركنا وهل يبدأ الصالة إذا من ركـوع               

   .أم يبدأها عندما تذكر أنه مل يكرب تكبرية اإلحرام يف الركعة األوىل ىاهلو

 الصالة املذكورة غري صحيحة ألنه مل يأت بتكبرية اإلحرام وهـي       :ج
   .ركن بإمجاع املسلمني وال تنعقد الصالة إال ا
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 )١(حكم صالة من سلم قبل اإلمام سهواً

   ال؟ما حكم السالم قبل اإلمام يف حالة السهو هل الصالة صحيحة أم  :س

 إذا سلم املأموم قبل اإلمام سهوا فإنه يرجع إىل نيـة الـصالة مث               :ج
يسلم بعد إمامه وال شيء عليه وصالته صحيحة إذا سلم قبل إمامه سهوا             
مث انتبه فإنه يعود إىل نية الصالة مث يسلم بعد إمامه وال شيء عليـه إال أن                 

لسهو بعـدما   يكون مسبوقا فإن كان مسبوقا بركعة أو أكثر فإنه يسجد ل          
   .يقضي ما عليه من الركعات عن سالمه سهوا قبل إمامه

  

  )٢(حكم صالة من نسي تكبيرة اإلحرام

إذا نسي اإلنسان تكبرية اإلحرام فهل يستمر يف الصالة حىت ينتهي مث             :س
   يعيدها أو يقطعها مث يعيدها؟

   إذا نسي تكبرية اإلحرام أو شك يف ذلك فعليه أن:ج

                                                
  ).٨٤٢(شريط رقم  ال،)نور على الدرب( من برنامج ١
  . بالرياض، يف اجلامع الكبري)الصالة وأمهيتها( من ضمن أسئلة تابعة لتعليق مساحته على حماضرة بعنوان ٢
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 فإذا كرب بعد فوات الركعـة    ،ويعمل مبا أدرك بعد التكبرية     ،يكرب يف احلال  
األوىل من صالة اإلمام اعترب نفسه قد فاتته الركعة األوىل فيقـضيها بعـد       

 وإذا أعاد التكبرية يف الركعة الثالثة اعترب نفـسه قـد فاتتـه      ،سالم اإلمام 
 هذا إذا كان لـيس لديـه        ،ركعتان فيأيت بركعتني بعد السالم من الصالة      

وسوسة أما إن كان موسوسا فإنه يعترب نفسه قد كرب يف أول الـصالة وال         
   .يقضي شيئا مراغمة للشيطان وحماربة لوسوسته واحلمد هللا

  

  من نسي قراءة الفاتحة فهل
  )١(يأتي بركعة ويسجد سجود السهو

إذا نسي املصلي الفاحتة فهل يأيت بركعة أخرى حتـل حملـها؟ وهـل           :س
   يسجد سجود السهو؟

 إذا كان مأموما فليس عليه شيء ويتحملها عنه اإلمام إذا كـان             :ج
 أما إذا كان إماما أو منفردا فيأيت بركعة         ،ناسيا أو جاهال أو قد فاته القيام      

 أما املـأموم فتـابع      .بدال من الركعة اليت ترك فيها الفاحتة ويسجد للسهو        
  إلمامه إذا نسي أو جهل أو

                                                
  . بالرياض، يف اجلامع الكبري)الصالة وأمهيتها( من ضمن أسئلة تابعة لتعليق مساحته على حماضرة بعنوان ١
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ع اإلمام كما تقدم حلديث أيب بكرة الثقفـي   أجزأه ما أدركه م  ،فاته القيام 
رضي اهللا عنه أنه جاء والرسول صلى اهللا عليه وسلم راكع فركـع دون              

 : فلما سلم النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لـه          ،الصف مث دخل يف الصف    
   .ومل يأمره بقضاء الركعة اليت مل يدرك قيامها)) زادك اهللا حرصا وال تعد((

  

  حكم صالة من سجد 
  )١(جدة واحدة فقط ناسياًس

 وأثناء الركعة األخرية سجد سجدة واحـدة   ،إمام صلى صالة العصر    :س
 وبعد ذلك نبهه بعض املصلني إىل أنـه مل          ، وجلس للتشهد األخري وسلم    ،فقط

 مث قام وصلى ـم      ،يسجد إال سجدة واحدة ومل يسجد الثانية للركعة األخرية        
 هل هـذه الـصفة   ،سجود السهوركعة كاملة وجلس للتشهد مث سلم وسجد  

   صحيحة؟

 إذا نسي اإلمام سجدة وسلم مث ذكـر أو          ، هذا هو املشروع   ، نعم :ج
   يقوم ويأيت بركعة مث يكمل مث يسلم مث،نبه

                                                
  . بالرياض، يف اجلامع الكبري)الصالة وأمهيتها(ة بعنوان  من ضمن أسئلة تابعة لتعليق مساحته على حماضر١
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 وهكـذا املنفـرد حكمـه    ،يسجد سجود السهو بعد السالم وهو أفضل   
   . وإن سجد للسهو قبل السالم فال بأس ولكن بعده أفضل.حكمه

  

  
   السهو عند نسيان دعاءحكم سجود

  )١(الوتر والجهر بالقراءة في الصالة الجهرية

 هل يلزم عندما أنـسى دعـاء        : العراق األنبار يقول   ) ن . م . س .ي( :س
الوتر أن أقوم بسجود السهو وعندما ال أجهر بصاليت يف وقت جيب اجلهر فيه              

   وكان ذلك عن نسيان؟

 أو مل جيهر بالقراءة يف       ال جيب إذا ترك اإلنسان قنوت الوتر سهوا        :ج
الصالة اجلهرية سهوا ال جيب عليه السجود للسهو ولكن لو سـجد فـال     

   .بأس

  

                                                
  ).٥١٧( الشريط رقم ،)نور على الدرب( من برنامج  ١
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  حكم صالة من ترك

  )١(التشهد األول ناسيا أو متعمداً

إذا صلى اإلمام الصالة وقام ومل يتشهد التشهد األول ونبه ومل يرجع             :س
سالم قـال لـه بعـض       وعندما سلم من الصالة نبه وسلم ومل يسجد وبعد ال         

املأمومني مل مل تسجد؟ فقال ذهب حمله فماذا عليه هل عليه اإلعادة ألنه تـرك               
واجبا عمدا وإذا كان جاهال واملأمومون جيهلون احلكم فماذا عليهم؟ أفتونـا            

   .مأجورين

 التشهد األول إذا تعمد املصلي تركه بطلت صالته يف أصح قويل            :ج
 ذاكرا فإن كان جاهال فال شيء عليـه وإن          العلماء إذا كان عاملا باحلكم    

تركه ناسيا وجب عليه السجود للسهو فإن تعمد تركه بطلت صالته أمـا     
إذا نسي وسلم قبل أن يسجد مث نبه أو ذكر فإنه جيب عليه أن يسجد بعد                
السالم للسهو مث يسلم كاحلال يف سجود السهو الذي حمله بعد الـسالم             

ن الصالة بذلك أي بترك سجود الـسهو   فإن مل يفعل فقد اختلف يف بطال      
   سواء كان حمله بعد السالم أو قبله فنسيه،بعد السالم

                                                
  ).نور على الدرب( من برنامج ١
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فإن تـرك   ( :فصار بعد السالم قال أبو حممد ابن قدامة رمحه اهللا يف املغين           
الواجب عمدا فإن كان قبل السالم بطلت صالته ألنه أخل بواجـب يف             

 تبطل صالته ألنـه جـرب        وإن ترك الواجب بعد السالم مل      ،الصالة عمدا 
للعبادة خارج منها فلم تبطل بتركه كجربانات احلج وسواء كان حمله بعد            

 وقد نقل عن أمحد ما يدل علـى         ،السالم أو قبله فنسيه فصار بعد السالم      
   . انتهى املقصود).بطالن الصالة ونقل عنه التوقف

وذا يعلم أن الصواب صحة الصالة وعدم وجوب اإلعـادة علـى            
ميع إال إذا كان اإلمام قد تعمد الترك ملا يشرع اإلتيان به قبل الـسالم               اجل

 فإا تلزمه اإلعادة لكونه ترك واجبا بدون عذر         ،مع العلم باحلكم الشرعي   
 أما املأموم فعليه أن يسجد للسهو إذا مل يسجد إمامه بعد السالم             ،شرعي

 فـإذا مل    ،ميعيف قول األكثرين كما يف املغين ألن السهو ينقص صالة اجل          
 ، وجب على املأموم السجود    ،يسجد اإلمام جلربان النقص احلاصل بالسهو     

مهم يف ذلك ألن اإلمام ملا امتنع مـن         ؤسواء سجدوا فرادى أو عينوا من ي      
الواجب انقطعت تبعيتهم له ووجب عليهم االستقالل بأداء الواجب كما          

أن يكملـوا   لو سلم عن نقص ونبهوه فلم يرجع للصواب فإنه يلـزمهم            
صالم فرادى أو بإمام منهم لوجوب تكميل الصالة على اجلميع فلمـا            

   فإن مل يسجدوا مل تبطل،امتنع منه اإلمام انقطعت تبعيتهم له
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صالم ألنه واجب خارج الصالة فلم تبطل الـصالة بتركـه كـاألذان             
   .واإلقامة وكجربانات احلج واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

  

  ك التشهدحكم صالة من تر
  )١(األول سهوا ثم ترك سجود السهو

إذا ترك املصلي التشهد األول سهوا مث ترك أيضا سجود السهو فماذا             :س
   عليه؟

 وإن طال الفصل سقط عنـه       ، إن ذكر بعد السالم سجد للسهو      :ج
   .واهللا ويل التوفيق .ذلك يف أصح قويل أهل العلم

  

                                                
  . يف اجلامع الكبري بالرياض)الصالة وأمهيتها( من ضمن أسئلة تابعة لتعليق مساحته على حماضرة بعنوان ١
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 وعـــــــالة التطــــص
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 )١(حكم صالة التطوع وقت النهي

ما حكم من يصلي قبل الظهر بربع ساعة أو عشر دقائق حيث إنـين               :س
 .مسعت من إحدى األخوات أن هذا الوقت من األوقات املنهي عن الصالة فيها            

   نرجو التوضيح؟

 ال جيوز للمسلم أن يصلي قبل الظهر يف وقت وقـوف الـشمس       :ج
م أنـه   ألنه من أوقات النهي وقد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل            

عات ال يصلى فيهن وال يقرب فيهن موتى بعـد صـالة            ثالث سا (( :قال
الصبح حىت تطلع الشمس وحني تقف الشمس حىت تزول وحني تـضيف            

 .)٢())الشمس للغروب حىت تغرب

واملقصود أنه قبيل الظهر ال يصلى وهذا الوقت ليس بالطويل بل هـو             
   حني تتوسط الشمس يف كبد،وقت قصري

                                                
  ).١١( الشريط رقم ، )نور على الدرب( من برنامج ١
 ).٩٥١( برقم   )اجلنائز(والترمذي يف   . )١٣٧٣( برقم   )كتاب صالة املسافرين وقصرها   ( رواه مسلم يف     ٢

  .)٥٥٧( برقم )املواقيت(والنسائي يف 
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 فال جيوز التعبد بالصالة     )وقت الوقوف ( )وقوف الشمس (السماء يسمى   
 فـإذا زالـت   ،يف ذلك الوقت حىت تزول الشمس أي حىت يؤذن الظهـر      

 أما قبل الزوال فالواجب التوقـف عـن         ،الشمس صلى اإلنسان ما شاء    
 ،التطوع بالصالة والوقت ليس بالطويل يقارب الربع ساعة أو الثلث ساعة          

عن الصالة قبل الزوال بنصف ساعة تقريبـا        وإذا احتاط اإلنسان وتوقف     
   . فإذا زالت الشمس انتهى وقت النهي إىل أن يصلي العصر،فهو حسن

  

  )١(حكم صالة تحية المسجد وقت النهي

هل جيوز لإلنسان إذا دخل املسجد قبـل أذان املغـرب أن يـصلي               :س
   ركعتني أم جيلس أفيدونا أفادكم اهللا؟

 من طلـوع    : فيها معلومة وهي مخسة     األوقات املنهي عن الصالة    :ج
 وعنـد  ، ومن طلوعها حىت ترتفع قيـد رمـح   ،الفجر إىل طلوع الشمس   

 وبعد صالة العصر حـىت متيـل الـشمس          ،وقوفها قبل الظهر حىت تزول    
 لكن ذوات األسباب ال حرج      . وعند ميوهلا للغروب حىت تغيب     ،للغروب
  يف فعلها

                                                
  .)٦٤( الشريط رقم )نور على الدرب( من برنامج ١
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دخل املسجد بعد العصر أو بعد       فإذا   ،يف وقت النهي يف أصح قويل العلماء      
الصبح فاألفضل أن يصلي حتية املسجد ركعتني قبل أن جيلس لقوله صـلى      

إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلـس حـىت يـصلي           (( :اهللا عليه وسلم  
 وهكذا إن طاف بالكعبة فإنه يـصلي ركعـيت          . متفق عليه  )١())ركعتني

وقت لقوله صـلى  الطواف سواء كان بعد العصر أو بعد الصبح أو يف أي      
يا بين عبد مناف ال متنعوا أحدا طاف ذا البيت وصلى           (( :اهللا عليه وسلم  

 رواه اإلمام أمحد وأهل السنن األربـع        )٢())أية ساعة شاء من ليل أو ار      
 وهكذا صالة الكـسوف لـو كـسفت         .وصححه الترمذي وابن حبان   

ـ  ىالشمس بعد العصر فإن السنة أن تصل     ويل  صالة الكسوف يف أصـح ق
إن الشمس والقمر آيتان مـن      (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      .العلماء

آيات اهللا ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتمومهـا فـادعوا اهللا              
   متفق عليه ويف)٣())وصلوا حىت تنكشف

                                                
 ومـسلم يف    ،)٤٢٥(برقم   باب إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني         )الصالة( رواه البخاري يف     ١
   . واللفظ له)٢١٦٠٠( برقم )باقي مسند األنصار( واإلمام أمحد يف )١٦٦( برقم )صالة املسافرين(
  .)٥٨١( برقم )املواقيت( والنسائي يف ،)٧٩٥( برقم )احلج( رواه الترمذي يف ٢
  .فظ له والل)١٥٢٢( برقم )الكسوف( ومسلم يف ،)١٠٠٠( برقم )اجلمعة( رواه البخاري يف ٣
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  .)١())حىت تنجلي((رواية البخاري 

فعل يف أوقات النهي    كثر القول يف حتية املسجد منهم من قال إا ال ت           :س
مثل عند طلوع الشمس وعند غروا ومنهم من قال إا جتوز حيث إا مـن               
ذوات األسباب اليت ال توقيت هلا وتفعل حىت ولو كانت الشمس قـد مـضى      

  )٢(. أرجو إفاديت عن ذلك تفصيليا:نصفها يف الغروب

 يف هذه املسألة خالف بني أهل العلم والصحيح أن حتية املـسجد             :ج
مشروعة يف مجيع األوقات حىت بعد الفجر وبعد العصر لعموم قوله صـلى    

إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلـس حـىت يـصلي           (( :اهللا عليه وسلم  
 وألا من ذوات األسباب كصالة الطـواف        ،متفق على صحته  )) ركعتني

وصالة اخلسوف والصواب فيها كلها أا تفعل يف أوقات النـهي كلـها             
ن الفرائض لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صـالة           كقضاء الفوائت م  

يا بين عبد مناف ال متنعوا أحدا طاف ذا البيت وصلى أيـة             (( :الطواف
أخرجه اإلمام أمحد وأصحاب السنن بإسـناد     )) ساعة شاء من ليل أو ار     

   ولقوله صلى اهللا عليه وسلم،صحيح

                                                
  .)١٠٠٠( برقم )اجلمعة( رواه البخاري يف ١
  .)٥٤( اجلزء األول ص )كتاب الدعوة( نشرت يف ٢
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ت اهللا ال ينكسفان    إن الشمس والقمر آيتان من آيا     (( :يف صالة الكسوف  
 )١())ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتمومها فادعوا اهللا وصلوا حىت تنكـشف     

من نام عـن صـالة أو   (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     ،متفق على صحته  
 وهذه األحاديث تعم    )٢())نسيها فليصلها إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك        
يخ اإلسـالم ابـن تيميـة      أوقات النهي وغريها وهذا القول هو اختيار ش       

   . واهللا ويل التوفيق،وتلميذه العالمة ابن القيم رمحة اهللا عليهما

  

   )٣(.؟ إذا دخل رجل املسجد وقت ي هل يصلي حتية املسجد أم ال :س

 األفضل له أن يصلي حتية املسجد يف أصح قويل العلمـاء لعمـوم        :ج
فال جيلـس حـىت     إذا دخل أحدكم املسجد     (( :قوله صلى اهللا عليه وسلم    

   . متفق على صحته وإن جلس ومل يصل فال حرج)٤())يصلي ركعتني

  

                                                
  ).٢٨٧( سبق خترجيه يف ص ١
  .)٢٥٥( سبق خترجيه يف ص ٢
  . هـ١٤١٥ / ٢ / ٦ وتاريخ )١٤٤٩( العدد ،)جملة الدعوة( نشرت يف ٣
  .)٢٨٧( سبق خترجيه يف ص ٤
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  )١(الصالة وقت النهي

   هل الصالة قبل املغرب مكروهة ولو كانت الصالة حتية للمسجد؟ :س

 هذا السؤال فيه إام حيتاج إىل تفصيل من جهة الوقت ومن جهة             :ج
ب الشمس يعترب وقت ي      ألن ما بعد صالة العصر إىل غرو       :نوع الصالة 

فال يصلى يف هذا الوقت يف اجلملة لألحاديث الواردة يف النهي عن الصالة             
ال صالة بعد الصبح حـىت  (( :وقت النهي ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم     

 متفق علـى    )٢())ترتفع الشمس وال صالة بعد العصر حىت تغيب الشمس        
تدخل يف ذلك بإمجاع أهـل       أما إذا كانت الصالة قضاء فائتة فال         .صحته
من نام عن صـالة أو نـسيها        (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،العلم

  .)٣())فليصلها إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك

                                                
  ).١٢٧(ء الثاين  ص  اجلز)كتاب الدعوة( نشرت يف ١
 بـرقم   )صالة املـسافرين  ( واللفظ له ورواه مسلم يف       )٥٥١( برقم )مواقيت الصالة ( رواه البخاري يف     ٢
  .)١٠٩٢١( برقم )باقي مسند املكثرين( واإلمام أمحد يف ،)١٣٦٨(
  .)٢٥٥( سبق خترجيه يف ص ٣
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 صالة الكسوف وسجود التالوة وصـالة       :وأما ذوات األسباب مثل   
الركعتني إذا دخل اإلنسان املسجد وكان يريد اجللوس وهـي املعروفـة            

 ، فتجوز يف وقت النهي على الراجح من أقوال أهل العلم          )ة املسجد حتي(ـب
ألن األحاديث الواردة يف ذوات األسباب عامة يف مجيع األوقات وقـت            

إذا دخل أحدكم املـسجد     (( :النهي وغريه مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم       
 أما أحاديث النهي عـن الـصالة يف         )١())فال جيلس حىت يصلي ركعتني    

   .ي فمحمولة على غري قضاء الفائتة وغري ذوات األسبابأوقات النه

  

  )٢(ركعتا الطواف وقت النهي

ما حكم صالة الركعتني خلف مقام أبينا إبراهيم عليـه الـسالم يف              :س
   أوقات النهي عن النوافل؟

يا بين عبـد    (( : ال حرج يف ذلك لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم          :ج
لبيت وصلى آية ساعة شاء مـن ليـل أو   مناف ال متنعوا أحدا طاف ذا ا  

   .أخرجه اإلمام أمحد وأصحاب السنن األربع بإسناد صحيح)) ار

                                                
  ).٢٨٧( سبق خترجيه يف ص ١
  .)١٢٨(ص  اجلزء الثاين ،)كتاب الدعوة( نشرت يف ٢
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وألن صالة الطواف من ذوات األسباب فال حرج من فعلها يف وقت            
النهي كتحية املسجد وصالة اخلسوف للحديث املـذكور وغـريه مـن            

إن (( :يـه وسـلم   مثل قوله صلى اهللا عل     ،األحاديث الواردة يف هذا الباب    
الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا             

 وقولـه   ، متفق على صحته   )١())رأيتمومها فادعوا اهللا وصلوا حىت تنكشف     
إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يـصلي         (( :صلى اهللا عليه وسلم   

ادة رضي اهللا   أخرجه الشيخان يف صحيحيهما من حديث أيب قت       )) ركعتني
   .عنه

  ال صالة بعد((: حديث
 )٢())العصر حتى تغرب الشمس

ال صالة بعد العصر حـىت تغـرب        (( :ما درجة صحة هذا احلديث     :س
إال ..إال مبكـة ..الشمس وال صالة بعد الصبح حىت تطلع الـشمس إال مبكـة     

   ؟)) ..مبكة

   . ضعيف"إال مبكة" هذا احلديث ذه الزيادة :ج

                                                
  ).٢٨٧( سبق خترجيه يف ص ١
  .)٨٢( اجلزء األول ص ،)كتاب الدعوة( نشرت يف ٢
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ث فهو ثابت يف الصحيحني وغريمها عن مجاعـة مـن      أما أصل احلدي  
ال (( :الصحابة رضي اهللا عنهم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه قـال             

صالة بعد الصبح حىت ترتفع الشمس وال صالة بعد العصر حـىت تغيـب             
 لكن هذا العموم يستثىن منه الصالة ذات السبب يف أصـح            )١())الشمس

 فإن هـذه    ،ة الطواف وحتية املسجد   قويل العلماء كصالة الكسوف وصال    
الصلوات يشرع فعلها ولو يف وقت النهي ألحاديث صـحيحة وردت يف            

   . واهللا ويل التوفيق،ذلك تدل على استثنائها من العموم

  حكم تحية المسجد والتنفل
  .)٢(بعد غروب الشمس وقبل صالة المغرب

لوقت بني   وا -ما حكم حتية املسجد عقب أذان املغرب وقبل الصالة         :س
 وما حكم التنفل قبل صالة املغرب أيـضا غـري حتيـة    -األذان واإلقامة قصري 

   املسجد؟

 حتية املسجد سنة مؤكدة يف مجيع األوقات حىت يف وقت النهي يف             :ج
  أصح قويل العلماء لعموم قول النيب صلى

                                                
   )٢٩٠( سبق خترجيه يف ص ١
  .)٥٢( اجلزء األول ص )كتاب الدعوة( نشرت يف ٢
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إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلـس حـىت يـصلي           (( :اهللا عليه وسلم  
   .ق عليه متف)١())ركعتني

والصالة بعد أذان املغرب وقبل اإلقامة سنة لقول النيب صلى اهللا عليـه   
 )٢())صلوا قبل املغرب صلوا قبل املغرب مث قال يف الثالثة ملن شاء           (( :وسلم

   .رواه البخاري

وكان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أذن للمغـرب بـادروا             
اهللا عليه وسـلم يـشاهدهم وال        والنيب صلى    ،بصالة ركعتني قبل اإلقامة   

   .ينهاهم عن ذلك بل قد أمر بذلك كما يف احلديث املذكور آنفا

  

                                                
  ).٢٨٧( سبق خترجيه يف ص ١
محـد يف    واإلمـام أ   ).١٠٨٩( برقم   )الصالة( وأبو داود يف     )١١١١( برقم   )اجلمعة( رواه البخاري يف     ٢
  .)١٩٦٤٣( برقم )مسند البصريني(
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  تحية المسجد

  )١(ليس لها قراءة خاصة

   هــل يــتعني شــيء مــن القــراءة حــني أداء حتيــة املــسجد؟ :س
 بل هي كسائر الصلوات يقرأ يف كـل ركعـة           ، ليس هلا قراءة خاصة    :ج

لواجب قراءة الفاحتة فقط ألا ركن الصالة كما        بالفاحتة وما تيسر معها وا    
 )٢())ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب      (( :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم     

 ولو  ، والسنة أن يأيت ا إذا دخل املسجد يف كل وقت          .متفق على صحته  
 لعمـوم   ، وما بعد صالة الفجـر     ،كان وقت ي كما بعد صالة العصر      

ى شرعيتها وألـا مـن ذوات األسـباب كـصالة           األحاديث الدالة عل  
الكسوف وركعيت الطواف وذوات األسباب جتوز يف كل وقت يف أصـح       

   .واهللا ويل التوفيق ،قويل العلماء

                                                
  ).١٢٣( اجلزء الثاين ص ،)كتاب الدعوة( نشرت يف ١
  .)٢١٧( سبق خترجيه يف ص ٢
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 )١(حكم صالة الليل وصفتها

   ما حكم صالة الليل وما صفتها؟ :س

 : صالة الليل سنة مؤكدة لقول اهللا سبحانه يف صفة عباد الـرمحن            :ج
 ويف سورة الذاريات يف صـفة       )٢(﴾ِذين يِبيتونَ ِلربِهم سجدا وِقياما    والَّ﴿

كَانوا قَِليلًا ِمـن اللَّيـِل مـا يهجعـونَ وِبالْأَسـحاِر هـم              ﴿ :املتقني
أفضل الصيام بعـد    (( :ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      .)٣(﴾يستغِفرونَ

 رواه  )٤())ل الصالة بعد الفريضة صالة الليل     رمضان شهر اهللا احملرم وأفض    
   .مسلم يف صحيحه

وصالة الليل هلا شأن عظيم كما قال اهللا جل وعال يف وصف عبـاد              
وقـال سـبحانه يف      ،)٥(﴾والَِّذين يِبيتونَ ِلربِهم سجدا وِقياما    ﴿ :الرمحن

  كَانوا قَِليلًا ِمن﴿ :وصف املتقني

                                                
  .)٣٢( رقم الشريط )نور على الدرب( من برنامج ١
  .٦٤ سورة الفرقان اآلية ٢
  .١٨ ،١٧ سورة الذاريات اآليتان ٣
  .)٥٤( ص ٨ ج ،)فضل صوم احملرم( باب ، رواه اإلمام مسلم٤
  .٦٤ سورة الفرقان اآلية ٥
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  جها يِل مونَ   اللَّيِفرغتسي ماِر هحِبالْأَسونَ ووقال اهللا لنبيه صلى اهللا      )١(﴾ع 
 ِنصفَه أَِو انقُص ِمنه      * قُِم اللَّيلَ ِإال قَِليلًا     *يا أَيها الْمزملُ  ﴿ :عليه وسلم 

ـ      )٢(﴾ أَو ِزد علَيِه ورتِل الْقُرآنَ ترِتيلًا       *قَِليلًا  :اىل وقـال سـبحانه وتع
تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع يدعونَ ربهم خوفًـا وطَمعـا وِممـا            ﴿

فَال تعلَم نفْس ما أُخِفي لَهم ِمن قُرِة أَعيٍن جزاًء ِبمـا    * رزقْناهم ينِفقُونَ   
  .)٣(﴾كَانوا يعملُونَ

ع فيها أن تكون مثىن مثىن لقـول        فصالة الليل هلا شأن عظيم واملشرو     
صالة الليل مثىن مثىن فإذا خـشي أحـدكم         (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    

 متفق على صحته مـن  )٤())الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى 
حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما وأفضلها يف آخر الليل إال من خاف أال              

أول الليل قبل أن ينام لقول الـنيب  يقوم يف آخره فاألفضل له أن يصليها يف  
من خاف أال يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن          (( :صلى اهللا عليه وسلم   

  طمع أن يقوم يف آخر الليل فليوتر آخر الليل

                                                
  .١٨ ،١٧ سورة الذاريات اآليتان ١
  .٤ – ١ سورة املزمل اآليات ٢
  .١٧ ،١٦ سورة السجدة اآليتان ٣
  .)١٢٣٩( برقم )صالة املسافرين( ومسلم يف ،)٩٣٦( برقم )اجلمعة( رواه البخاري يف ٤
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 . رواه مسلم يف صحيحه    )١())فإن صالة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل      
أن يسلم مـن     وال حد ألكثرها فإن أوتر بثالث فاألفضل         ،وأقلها واحدة 

 وهكذا إذا صلى مخسا يسلم من كل اثنتني مث يـوتر            ،اثنتني ويوتر بواحدة  
بواحدة وإن سرد الثالث أو اخلمس بسالم واحد ومل جيلس إال يف آخرها             

 بل ذلك نوع من السنة ألنه قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليـه               ،فال حرج 
عليه وسلم أنه   وسلم أنه فعل ذلك يف بعض جده كما ثبت عنه صلى اهللا             

سرد سبعا ومل جيلس إال يف آخرها وثبت عنه أنه يف بعض األحيان جلـس      
 وثبت  .بعد السادسة وأمت التشهد األول مث قام قبل أن يسلم وأتى بالسابعة           

عنه أيضا عليه الصالة والسالم أنه سرد تسعا وجلس يف الثامنـة وأتـى              
  .بالتشهد األول مث قام قبل أن يسلم وأتى بالتاسعة

ولكن األفضل وهو األكثر من عمله صلى اهللا عليه وسلم أن يـسلم             
 كما تقدم ذلك من حديث ابن عمر رضي         ،من كل اثنتني مث يوتر بواحدة     

   .اهللا عنهما

واألغلب من فعله صلى اهللا عليه وسلم أنه يوتر بإحدى عشرة ركعة            
ويسلم من كل ثنتني ورمبا أوتر بثالث عـشرة كمـا ثبـت ذلـك يف                

   من حديث عائشة رضي اهللا عنهاالصحيحني

                                                
  .)١٢٥٥( برقم )صالة املسافرين وقصرها( رواه مسلم يف ١
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وثبت أيضا أنه أوتر بثالث عشرة من غري حديث عائشة يسلم من كـل              
 ومن صلى أكثر من ذلك فـال        .ثنتني عليه من ربه أفضل الصالة والتسليم      

صالة الليل مثىن مثىن فـإذا خـشي        (( :حرج لقوله صلى اهللا عليه وسلم     
 ومل حيد حـدا  )١()) صلىأحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد     
 ، فدل ذلك على التوسعة    .يف عدد الركعات اليت يأيت ا املصلي قبل الوتر        

فمن صلى عشرين وأوتر يف رمضان أو غريه أو صلى أكثر من ذلك فـال               
 وقد تنوعت صالة السلف الصاحل يف الليل فمنهم من يكثـر            .حرج عليه 

يطيل القراءة وكـل    الركعات ويقصر القراءة ومنهم من يقلل الركعات و       
   .ذلك واسع حبمد اهللا وال حرج فيه مع مراعاة اخلشوع والطمأنينة

وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم من حديث عائشة رضي اهللا عنها             
أنه كان إذا شغله نوم أو مرض عن صالة الليل صلى من النـهار ثـنيت                ((

 وعلى هذا فمـن كانـت       . أخرجه مسلم يف صحيحه    .)٢())عشرة ركعة 
ادته يف الليل ثالثا ونام عنها أو شغله عنها مرض صلى من النهار أربعـا               ع

 وهكذا من كانت عادته أكثر يصلي من النهار مثل ذلك لكن            ،بتسليمتني
  يزيدها حىت

                                                
  ).٢٩٧(سبق خترجيه يف ص  ١
  ).٤٠٧( برقم )الصالة( والترمذي يف ،)١٢٣٤( برقم )صالة املسافرين وقصرها( رواه مسلم يف ٢
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يسلم من كل ثنتني تأسيا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فيما ذكرتـه عنـه               
   .لتوفيق واهللا ويل ا،عائشة رضي اهللا عنها يف احلديث املذكور

  

  )١(ماذا يفعل من أذن الفجر قبل أن يوتر

 وعنـدما   ،نويت إن استيقظت يف منتصف الليل أن أصـلي الـوتر           :س
 لكن أخذين الوقت قبل أن أصلي       ،استيقظت مبكرا صليت قبل أن أصلي الوتر      

الوتر فأذن الفجر فهل أصلي الوتر بعد دخول صالة الفجر أو أصلي الفجـر              
   الصالة؟وأترك الوتر ملا بعد 

 إذا أذن الفجر ومل يوتر اإلنسان أخره إىل الضحى بعد أن ترتفـع              :ج
إذا و ، ثنتني ثنـتني   ، يصلي ثنتني أو أربع أو أكثر      ،الشمس فيصلي ما تيسر   

 ، صالها الضحى أربعا بتـسليمتني     ،كانت عادته ثالثا ومل يصلها يف الليل      
ض أو نوم أو غـري      فإذا كانت عادته مخسا ومل يتيسر له فعلها يف الليل ملر          

 ألن النيب عليه الصالة     ، وهكذا ،ذلك صالها الضحى ستا بثالث تسليمات     
  والسالم كان يفعل ذلك إذا شغله عن وتره يف الليل نوم أو

                                                
  ).٩( الشريط رقم )نور على الدرب( من برنامج ١
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 كان يوتر بإحدى عشرة فإذا شغله مرض أو نوم صالها من النهار             ،مرض
يخان  هكذا قالت عائشة رضي اهللا عنها فيما رواه الـش          .ثنيت عشرة ركعة  

 وهذا هو املشروع لألمة اقتداء به عليـه الـصالة           ،البخاري ومسلم عنها  
    .والسالم

  

  )١(فضل صالة الليل

رأيت والدي يصلي يف منتصف الليل مثاين ركعات فسألته عن فائـدة     :س
 الليل ال تأكل األرض جسده بعـد    -الصالة يف الليل فقال إن الذي يصلي يف         

 اإلنسان يف قربه إذا كان يصلي صالة الليـل  وفاته فهل هذا صحيح وهل يبقى    
   والناس نيام وهل الروح تبعث يف اجلسد بعد الوفاة أم تعود إىل خالقها ؟

والَِّذين ﴿ : صالة الليل مرغب فيها قال تعاىل يف صفة عباد الرمحن          :ج
نوا كَـا ﴿ : وقال سبحانه يف صفة املتقني     )٢(﴾يِبيتونَ ِلربِهم سجدا وِقياما   
  *قَِليلًا ِمن اللَّيِل ما يهجعونَ 

                                                
  ).٦٩( الشريط رقم )نور على الدرب( من برنامج ١
  .٦٤ سورة الفرقان اآلية ٢
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 : وقال تعاىل لنبيه عليه الـصالة والـسالم  )١(﴾وِبالْأَسحاِر هم يستغِفرونَ  
أَو * ِنصفَه أَِو انقُص ِمنه قَِليلًـا       *  قُِم اللَّيلَ ِإال قَِليلًا       *يا أَيها الْمزملُ  ﴿

تتجافَى جنـوبهم عـِن     ﴿ : وقال تعاىل  )٢(﴾ الْقُرآنَ ترِتيلًا  ِزد علَيِه ورتلِ  
فَال تعلَـم  * الْمضاِجِع يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ      

  .)٣(﴾نفْس ما أُخِفي لَهم ِمن قُرِة أَعيٍن جزاًء ِبما كَانوا يعملُونَ

واآليات الدالة على فضل قيام الليل كثرية والنيب عليه الصالة والسالم           
أيها الناس أفشوا السالم وأطعمـوا      (( :كان كثريا ما يتهجد بالليل ويقول     

 )٤())الطعام وصلوا األرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم         
 عشرة ركعـة    وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف األغلب يصلي إحدى         

يسلم من كل اثنتني ويوتر بواحدة ورمبا أوتر بتسع أو بـسبع أو مخـس               
ولكن األغلب أنه يصلي إحدى عشرة ورمبا صلى ثالث عشرة يطيـل يف             

   .قراءته وركوعه وسجوده عليه الصالة والسالم

  أما كون املرء ال تأكل األرض جسده إذا كان يصلي الليل

                                                
  .١٨ ،١٧ سورة الذاريات اآليتان ١
  .٤ – ١سورة املزمل اآليات  ٢
  .١٧ – ١٦ سورة السجدة اآليتان ٣
إقامة الصالة والـسنة  ( وابن ماجه يف ،)٢٤٠٩( برقم   )صفة القيامة والرقائق والورع   ( رواه الترمذي يف     ٤

  ).١٣٢٤( برقم )فيها
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اك دليل شرعي يدل على ذلك إال أجساد        فهذا ال أعلم له أصال وليس هن      
األنبياء فإن اهللا حرم على األرض أن تأكلها كما صح بذلك اخلـرب عـن               

   .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 فإن املؤمن روحه تصعد إىل اجلنة فتأكل مـن مثارهـا يف             ،أما الروح 

صورة طائر كما صح به اخلرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإنـه               
 رواه اإلمام أمحد وغريه     )١())روح املؤمن طائر معلق يف شجر اجلنة      (( :قال

   .بإسناد صحيح
وأما أرواح الشهداء فقد أخرب صلى اهللا عليه وسلم أـا تكـون يف              
أجواف طري خضر تسرح يف اجلنة حيث شاءت مث تعود إىل قناديل معلقة             

يعيدها عنـد    ويعيد اهللا األرواح إىل أجسادها إذا شاء كما          ،حتت العرش 
السؤال يف القرب فيسمع السؤال وجييب إن كان صاحلا ويتـردد إن كـان              

 أما أرواح   ، وهكذا تعاد األرواح إىل أجسادها عند البعث والنشور        ،كافرا
النار يعرضونَ علَيهـا    ﴿ :الكفار ففي النار وقد قال تعاىل يف آل فرعون        

    الس قُومت مويا وِشيعا ووـذَابِ      غُدالْع دنَ أَشوعِخلُوا آلَ ِفرةُ أَد٢(﴾اع( 
  واختلف العلماء يف مستقرها يف الدنيا فقيل

                                                
كتاب (ه يف  وابن ماج،))إمنا نسمة املؤمن  (( بلفظ   )١٥٢١٦( برقم   )مسند املكيني ( رواه اإلمام أمحد يف      ١

  .)٤٢٦١( برقم)الزهد
  .٤٦ سورة غافر اآلية ٢
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   .يف نفس النار وقيل يف قبور أصحاا وقيل غري ذلك واهللا أعلم
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 )١(وقت صالة الوتر

 . ع .من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حـضرة األخ املكـرم م              
  وء آمني حفظه اهللا من كل س

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 هــ   ١٤٠٩ / ٢ / ١٦فقد وصلين كتابكم الكـرمي املـؤرخ يف         

وصلكم اهللا حببل اهلدى والتوفيق وما تضمنه من األسئلة كان معلوما وهذا            
   :نصها وجواا

 أذان الفجـر أم ايـة   ،صالة الوتر ايتها هل هي عند ابتداء األذان   :س
   ن وإذا نام عنها هل تقضي وكيف ؟األذا
 املشروع لكل مؤمن ومؤمنة اإليتار يف كل ليلة ووقته مـا بـني              :ج

صالة العشاء إىل طلوع الفجر ملا ثبت يف الصحيحني عن ابن عمر رضـي        
صالة الليل مثىن مـثىن  (( :اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     

 )٢())حدة توتر له ما قد صـلى      فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة وا      
  وروى مسلم

                                                
  .  هـ١٤٠٩ / ٤ / ٢٦ يف )خ / ٤٩٢( صدرت من مكتب مساحته برقم ١
 واللفظ  )١٢٣٩( برقم   )صالة املسافرين وقصرها  ( ومسلم يف    ،)٩٣٦( برقم   )اجلمعة( رواه البخاري يف     ٢

  .متفق عليه
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 صلى اهللا عليـه    يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب          
 وخرج اإلمام أمحـد وأبـو       )١())أوتروا قبل أن تصبحوا   (( : أنه قال  وسلم

داود والترمذي وصححه احلاكم عن خارجة بن حذافة رضي اهللا عنه عن            
إن اهللا أمدكم بصالة هي خري لكـم        (( :الالنيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ق      

الوتر ما بـني صـالة      (( :؟ قال  يا رسول اهللا ما هي     :قلنا)) من محر النعم  
 واألحاديث يف هذا الباب كثرية وهي دالـة         )٢())العشاء إىل طلوع الفجر   

على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر وإذا مل يعلم املصلي طلوع الفجر اعتمد             
تحري الوقت فإذا أذن املؤذن الذي يتحرى وقـت         على املؤذن املعروف ب   

الفجر فاته الوتر أما من أذن قبل الفجر فإنه ال يفوت بأذانه الوتر وال حيرم               
به على الصائم األكل والشرب وال يدخل به وقت صالة الفجـر لقـول              

إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن        (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    
 وكان ابن أم مكتوم رجال أعمى ال        . متفق على صحته   )٣())ابن أم مكتوم  

  ينادي

                                                
  ).٤٣٠( برقم )الصالة( والترمذي يف )١٢٥٣(  برقم)صالة املسافرين وقصرها( رواه مسلم يف ١
  .)١٢٠٨( برقم )الصالة( وأبو داود يف ،)٤١٤( برقم )الصالة( رواه الترمذي يف ٢
  . واللفظ متفق عليه)١٨٢٩( برقم )الصيام( ومسلم يف ،)٥٨٧( برقم )األذان( رواه البخاري يف ٣
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   . حىت يقال له أصبحت أصبحت

ومبا ذكرنا يتضح لكم أن وقت الوتر ينتهي بـأول األذان إذا كـان              
املؤذن يتحرى الصبح يف أذانه لكن إذا أذن املؤذن واملـسلم يف الركعـة              

ألذان وال حرج يف ذلك     األخرية أكملها لعدم اليقني بطلوع الفجر مبجرد ا       
إن شاء اهللا ومن فاته الوتر شرع له أن يصلي عادته مـن النـهار لكـن                 
يشفعها بركعة فإذا كانت عادته ثالثا صلى أربعا وإذا كانت عادته مخسا            
صلى ستا وهكذا يسلم من كل اثنتني ملا ثبت يف صحيح مسلم عن عائشة              

سلم إذا فاته وتـره مـن    كان النيب صلى اهللا عليه و    :رضي اهللا عنها قالت   
 وكانت عادته صلى    ،الليل ملرض أو نوم صلى من النهار ثنيت عشرة ركعة         

اهللا عليه وسلم الغالبة اإليتار بإحدى عشرة ركعة فإذا شغل عنها مبرض أو             
نوم صلى ثنيت عشرة ركعة كما قالت عائشة رضي اهللا عنها يسلم مـن               

 كان رسول اهللا يصلي     :التكل اثنتني ملا ثبت عن عائشة رضي اهللا عنها ق         
من الليل عشر ركعات يسلم من كل اثنتني ويوتر بواحدة متفـق علـى              

صالة الليل والنـهار مـثىن      (( : ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛صحته
   رواه اإلمام أمحد وأهل السنن بإسناد)١())مثىن

                                                
 ،)١٣١٢( بـرقم    ،)امة الصالة والسنة فيها   إق( وابن ماجه يف     )٣٨٩( برقم   )الصالة( رواه الترمذي يف     ١

  ).٤٥٦٠( برقم )مسند املكثرين من الصحابة(واإلمام أمحد يف 
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صحيح من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما وأصله يف الصحيحني بلفظ            
 واهللا ويل   ، كما تقدم يف أول هـذا اجلـواب        )١())ة الليل مثىن مثىن   صال((

   .التوفيق

  

  )٢(آخر وقت يدرك الوتر فيه

   ما آخر وقت ميكن فيه إدراك صالة الوتر؟ :س

 لقول النيب صـلى اهللا      ، هو آخر وقت من الليل قبل طلوع الفجر        :ج
ـ          (( :عليه وسلم  لى صالة الليل مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الـصبح ص

   . متفق على صحته)٣())ركعة واحدة توتر له ما قد صلى

  

                                                
  ).١٢٣٩( برقم )صالة املسافرين وقصرها( ومسلم يف ،)٩٣٦( برقم )اجلمعة( رواه البخاري يف ١
  .)١٢٣( ص ، اجلزء الثاين،)كتاب الدعوة( نشرت يف ٢
  ).٢٩٧( سبق خترجيه يف ص ٣
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 )١(صالة الوتر هل تختلف عن صالة الليل

هل صالة الوتر ختتلف عن صالة الليل من حيث وقتها والدعاء الذي             :س
    وكذلك عدد ركعات الصالة؟،تنييقال يف الصال

ـ ، وهو ختامها، الوتر من صالة الليل وهو سنة    :ج تم  ركعة واحدة خي
 أو يف أول الليـل بعـد        ، أو يف وسط الليل    ،ا صالة الليل يف آخر الليل     

 وقل هـو    ، يصلي ما تيسر مث خيتم بواحدة يقرأ فيها الفاحتة         ،صالة العشاء 
اجعلوا آخـر   (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛ هذا هو الوتر   ،اهللا أحد 

اللهم ((ء املأثور    ويقنت فيها بعد الركوع بالدعا     )٢())صالتكم بالليل وترا  
وهو الدعاء الذي علمه النيب صلى اهللا عليـه         ))  إخل ...اهدنا فيمن هديت  

 ويدعو معه ما تيسر من الـدعاء        ،وسلم احلسن بن علي رضي اهللا عنهما      
   .الطيب

  

                                                
  . بالرياض، يف اجلامع الكبري)الصالة وأمهيتها(بع لتعليق مساحته على حماضرة بعنوان  تا١
 )صـالة املـسافرين   ( ومسلم يف    ،)٩٤٣( برقم   )اجلمعة( ويف   )٤٥٢( برقم   )الصالة( رواه البخاري يف     ٢

  .)١٢٤٥(برقم 
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  )١(ال وتران في ليلة

   هل جيوز أن نصلي وترين يف ليلة؟ :س

النيب صلى اهللا عليـه      ألن   ، ال ينبغي ألحد أن يصلي وترين يف ليلة        :ج
اجعلـوا  (( : وقال عليه الصالة والسالم)٢())ال وتران يف ليلة  (( :وسلم قال 

من خاف أال   (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم     )٣())آخر صالتكم بالليل وترا   
يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل              

ـ          خرجـه مـسلم يف      )٤())ضلفإن صالة آخر الليل مشهودة وذلـك أف
 فإذا تيسر للمسلم أن يكون جده يف آخر الليل فليختم صالته            .صحيحه

   ومن مل يتيسر له ذلك أوتر يف ،بركعة توتر له صالته

                                                
  ).١٢٥( اجلزء الثاين ص )كتاب الدعوة( نشرت يف ١
  ).١٦٦١( برقم )قيام الليل( والنسائي يف )٤٣٢(رقم  ب)الصالة( رواه الترمذي يف ٢
  ).١٢٤٥( برقم )صالة املسافرين( ومسلم يف ،)٩٤٣( برقم )اجلمعة( رواه البخاري يف ٣
  ).١٢٥٥( برقم )صالة املسافرين( رواه مسلم يف ٤
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 فإذا يسر اهللا له القيام يف آخر الليل صلى ما تيسر شفعا ركعتني              ،ول الليل 
 السابق وهو قولـه     ركعتني وال يعيد الوتر بل يكفيه الوتر األول للحديث        

  .))ال وتران يف ليلة(( :صلى اهللا عليه وسلم

  

  )١(كيف يصلي من أوتر أول الليل وقام آخره

   إذا أوترت أول الليل مث قمت يف آخره فكيف أصلي؟ :س

 فصل ما   ، إذا أوترت من أول الليل مث يسر اهللا لك القيام يف آخره            :ج
ال وتران  (( :اهللا عليه وسلم   لقول النيب صلى     ،يسر اهللا لك شفعا بدون وتر     

وملا ثبت عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم             )) يف ليلة 
 واهللا أعلم   -كان يصلي ركعتني بعد الوتر وهو جالس واحلكمة يف ذلك           

   . أن يبني للناس جواز الصالة بعد الوتر-

  

                                                
  ).١٢٤(اجلزء الثاين ص  ) كتاب الدعوة( نشرت يف ١
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  حكم عمل من صلى مع اإلمام أول

  )١(تره آخر الليلالليل وأتى بركعة ليكون و

بعض الناس إذا صلى مع اإلمام الوتر وسلم اإلمام قام وأتى بركعـة              :س
   فما حكم هذا العمل ؟ وهل يعترب انصرف مع اإلمام ؟ ،ليكون وتره آخر الليل

 نص عليه العلماء وال حرج فيه حىت يكـون  ، ال نعلم يف هذا بأسا  :ج
 ألنه قام   ،مام حىت ينصرف   ويصدق عليه أنه قام مع اإل      .وتره يف آخر الليل   

معه حىت انصرف اإلمام وزاد ركعة ملصلحة شرعية حىت يكون وتره آخر            
 بل هو قام مع     ،الليل فال بأس ذا وال خيرج به عن كونه ما قام مع اإلمام            

   . بل تأخر قليال،اإلمام حىت انصرف لكنه مل ينصرف معه

    أم يشمل غريها ؟ما رأيكم هل اجلهر بالقراءة مقصور على املساجد :س

   فلو كانوا يف حمل، ال خيتص احلكم باملساجد:ج

                                                
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    ( :ورة يف رسالة من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنش ١

  ).والتراويح
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 أو غريه حىت ال     . فيوجههم املدرس  ، والبيت والس العام   ،آخر كاملدرسة 
   .يشوش بعضهم على بعض

  

  )١(الوتر آخر الليل أفضل من أوله

 من البحرين تقول هل جيوز تأخري صـاليت الـشفع           ، ح .السائلة ن  :س
 قيام الليل بأن أصلي صالة الليل مث أختمها بالشفع والـوتر أو             والوتر إىل حني  

   أنه جيب اإلتيان ا قبل النوم؟

 املؤمن واملؤمنة خمريان من شاء أوتر يف أول الليل ومـن شـاء يف               :ج
آخره واألفضل آخر الليل ملن تيسر له ذلك لقول النيب صـلى اهللا عليـه               

ليوتر أوله ومن طمع أن يقوم      من خاف أال يقوم من آخر الليل ف       (( :وسلم
آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صالة آخـر الليـل مـشهودة وذلـك               

   . رواه مسلم يف الصحيح)٢())أفضل

وإذا تيسر للمؤمن أو املؤمنة اإليتار والتهجد آخر الليل كـان ذلـك             
   ووقت إجابة،أفضل ألن ذلك وقت نزول اهللا

                                                
  .)٦٣( الشريط رقم ،)برنامج نور على الدرب( من ١
  .)٣١٠( سبق خترجيه يف ص ٢
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يرتل ربنـا   (( :عليه وسلم أنه قال   الدعاء ملا ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا         
إىل السماء الدنيا كل ليلة حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول من يـدعوين              
فأستجيب له من يسألين فأعطيه من يستغفرين فأغفر لـه حـىت ينفجـر              

يقول سبحانه هل من سائل فيعطى سؤله هل        (( : ويف لفظ آخر   )١())الفجر
 وهذا احلديث العظيم    )٢())عليهمن مستغفر فيغفر له هل من تائب فيتاب         
   .متواتر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وهذا الرتول يليق باهللا ال يشاه شيء من خلقه يف مجيـع صـفاته ال       
بكيف وال مبثل كاستوائه على عرشه وكسمعه وبصره وغـضبه ورضـاه         

 ،وحنو ذلك كلها صفات تليق باهللا ال يشابه فيها خلقه سـبحانه وتعـاىل             
ا قال أهل السنة واجلماعة جيب إثبات صفات اهللا كمـا جـاءت يف             هكذ

 :الكتاب والسنة على وجه يليق به سبحانه وتعاىل كما قال جـل وعـال             
﴿ِصريالْب ِميعالس وهٌء ويكَِمثِْلِه ش سوقال سبحانه)٣(﴾لَي : ﴿لَه كُني لَمو  

                                                
 ،)١٢٦٥( و )١٢٦١( بـرقم  )صالة املسافرين( ومسلم يف ،)١٠٧٧( برقم )اجلمعة( رواه البخاري يف    ١

  .)٧١٩٦( برقم )باقي مسند املكثرين(واإلمام أمحد يف 
 )باقي مسند املكثـرين   ( واإلمام أمحد يف     ،)١٢٦٥( ،)١٢٦٣( برقم   )صالة املسافرين ( رواه مسلم يف     ٢

  .)٩٢٢٠(برقم 
  .١١ سورة الشورى اآلية ٣
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 دا أَحوتره ركعة واحدة يقرأ فيهـا       والسنة أن جيعل املؤمن آخر       )١(﴾كُفُو
 وإن أوتر بثالث بتشهد واحـد       ،الفاحتة وقل هو اهللا أحد مث يركع مث يرفع        

 ولكن األفضل مثىن مثىن     ، وإن سرد مخسا فال بأس     ،وسالم واحد فال بأس   
صـالة  (( :يسلم من كل اثنتني ويوتر بواحدة لقوله صلى اهللا عليه وسلم          

ح صلى ركعة واحدة توتر له مـا        الليل مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الصب      
   . متفق على صحته)٢())قد صلى

 أما إن كان خياف أن ال يقوم آخر الليل فالسنة أن يـوتر          ،فهذه السنة 
أول الليل يصلي ثنتني أو أربعا أو ستا أو مثان أو أكثر ويسلم مـن كـل                 

   .ركعتني مث يوتر بواحدة قبل أن ينام

                                                
  .٤ سورة اإلخالص اآلية ١
  .)٣٠٥( سبق خترجيه يف ص ٢
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 )١(الوتر ختم لصالة الليل

علم أن صالة الوتر ختتم ا صالة الليل والنهار وقد كنت يف يوم     حنن ن  :س
باملسجد فصليت العشاء مث الشفع والوتر مث عند خروجي قابلين أحد األصدقاء            
   وأصر علي أن أصلي معه حىت يكسب أجر اجلماعة فما رأي اإلسالم يف ذلك؟

اليت  املغرب هي    ، الوتر ختم لصالة الليل وليس ختم لصالة النهار        :ج
 وأما التهجد يف الليل فيخـتم بـالوتر         ،ختتم صالة النهار فهي وتر النهار     

 ولكن ال مانع أن يصلي      ، فالركعة هي اخلتام لصالة الليل     )..ركعة واحدة (
 وهكذا لو أوتر أول الليل مث يسر اهللا له القيام يف آخر الليل              ،بعدها ما شاء  

ركعات أو أكثر مـثىن     فإنه يشرع له أن يصلي ما تيسر ركعتني أو أربع           
ال (( :مثىن وال يعيد الوتر يكفيه الوتر األول لقوله صلى اهللا عليه وسـلم            

 وإذا صادف مجاعة من إخوانه فصلى معهم أو أخا من           ،)٢())وتران يف ليلة  
إخوانه فصلى معه فال بأس بذلك وال حرج ألن هذه صالة دعـت هلـا               

  األسباب اليت وقعت له مثل

                                                
  .)٨( الشريط رقم ،)نور على الدرب( من برنامج ١
  .)٣١٠( سبق خترجيه يف ص ٢
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   ومثل سعة   ، ومثل مجاعة أحب أن يصلي معهم      ،معهصلي  طلب أخيه أن ي 
 . كل هذا ال بـأس بـه       ،الوقت يف آخر الليل وأحب أن يصلي ما تيسر        

واملقصود أن كون اإلنسان يصلي بعد الوتر يف آخر الليل ال حرج عليه يف              
   . لكن ال يعيد الوتر بل يكفيه الوتر األول،ذلك

  )١(الفرق بين صالة التراويح والقيام والتهجد

 يقول يف سؤاله مـا هـو       ، من اإلسكندرية مبصر   - . ص . م .األخ ع  :س
    أفتونا مأجورين ؟.الفرق بني صالة التراويح والقيام والتهجد

 كمـا قـال اهللا   ، الصالة يف الليل تسمى جدا وتسمى قيام الليل   :ج
يـا أَيهـا    ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾وِمن اللَّيِل فَتهجد ِبِه ناِفلَةً لَك     ﴿ :تعاىل

 وقال سبحانه يف سورة الذاريات عـن        )٣(﴾ قُِم اللَّيلَ ِإال قَِليلًا     *الْمزملُ
آِخِذين ما آتاهم ربهم ِإنهم كَانوا قَبلَ ذَِلك محـِسِنني          ﴿ :عباده املتقني 

  .)٤(﴾كَانوا قَِليلًا ِمن اللَّيِل ما يهجعونَ

                                                
  ).الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة من ١
  .٧٩ سورة اإلسراء اآلية ٢
  .١٢ سورة املزمل اآليتان ٣
  .١٧ ،١٦ سورة الذاريات اآليتان ٤
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 تطلق عند العلماء على قيام الليل يف رمـضان أول           أما التراويح فهي  
الليل مع مراعاة التخفيف وعدم اإلطالة وجيـوز أن تـسمى جـدا وأن     

   .تسمى قياما لليل وال مشاحة يف ذلك واهللا املوفق

  

  )١(فضل صالة التراويح وتالوة القرآن وختمه

 نماذا عن التراويح وتالوة القرآن وختم القرآن خالل شهر رمـضا           :س
    ؟املبارك

 ال ريب أن صالة التراويح قربة وعبادة عظيمة مـشروعة والـنيب      :ج
صلى اهللا عليه وسلم  فعلها ليايل باملسلمني مث خاف أن تفـرض علـيهم               
فترك ذلك وأرشدهم إىل الصالة يف البيوت مث ملا تويف صـلى اهللا عليـه               

ى الناس  وسلم وأفضت اخلالفة إىل عمر بعد أيب بكر رضي اهللا عنهما ورأ           
يف املسجد يصلوا أوزاعا هذا يصلي لنفسه وهذا يصلي لرجلني وهـذا             
ألكثر قال لو مجعناهم على إمام واحد فجمعهم علـى أُيب بـن كعـب               

  وصاروا يصلوا مجيعا واحتج على ذلك بقوله عليه 

                                                
  ).نور على الدرب( من برنامج ١
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من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم مـن           (( :الصالة والسالم 
 )١())لة القدر إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم مـن ذنبـه           ذنبه ومن قام لي   

واحتج أيضا بفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم تلك الليايل وقال إن الـوحي              
 فصالها املسلمون مجاعة يف عهـده       ،قد انقطع وزال اخلوف من فرضيتها     

 ،صلى اهللا عليه وسلم مث صلوها يف عهد عمر واسـتمروا علـى ذلـك              
 ذلك وهلذا جاء يف احلديث الصحيح عنه صـلى اهللا           واألحاديث ترشد إىل  

من قام مع اإلمام حىت ينصرف كتـب لـه قيـام            (( أنه قال عليه وسلم   
 خرجه اإلمام أمحد وأهل السنن بأسانيد صحيحة فدل ذلك على           )٢())ليلة

شرعية القيام مجاعة يف رمضان وأنه سنة الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم              
 بعده ويف ذلك مـصاحل كـثرية يف اجتمـاع           وسنة اخللفاء الراشدين من   

املسلمني على اخلري واستماعهم لكتاب اهللا وما قد يقـع مـن املـواعظ              
والتذكري يف هذه الليايل العظيمة ويشرع للمسلمني يف هذا الشهر العظـيم          
  دراسة القرآن الكرمي ومدارسته يف الليل والنهار تأسيا بالنيب صلى اهللا عليه

                                                
 ،)١٢٦٩( بـرقم    )صالة املـسافرين  ( ومسلم يف    ، )١٨٧٥( برقم   )صالة التراويح ( رواه البخاري يف     ١

  .متفق عليهواللفظ 
 ،)١٣١٧( بـرقم    )إقامة الصالة والسنة فيهـا    ( وابن ماجه يف     )٧٣٤( برقم   )الصوم( رواه الترمذي يف     ٢

  ).٢٠٤٥٠( برقم )مسند األنصار(واإلمام أمحد يف 
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رس جربائيل القرآن كل سنة يف رمضان ودارسه إيـاه          وسلم فإنه كان يدا   
 ولقصد القربة والتدبر لكتـاب اهللا عـز وجـل           ،يف السنة األخرية مرتني   

واالستفادة منه والعمل به وهو من فعل السلف الصاحل فينبغي ألهل اإلميان            
من ذكور وإناث أن يشتغلوا بالقرآن الكرمي تالوة وتدبرا وتعقال ومراجعة           

   .ري لالستفادة والعلملكتب التفس

  )١(عدد ركعات صالة التراويح

ما عدد ركعات صالة التراويح وهل هلا عدد حمدد؟ وما أفضل مـا               :س
    به ؟ىتصل

 وصلى اهللا وسلم على رسول      ، احلمد هللا  ، بسم اهللا الرمحن الرحيم    :ج
   : أما بعد.اهللا وعلى اهللا وأصحابه ومن اهتدى داه

صالة والسالم ما يدل على التوسعة يف صالة        فقد ثبت عن النيب عليه ال     
 وأن السنة أن يصلي املـؤمن وهكـذا         ،الليل وعدم حتديد ركعات معينة    

املؤمنة مثىن مثىن يسلم من كل اثنتني ومن ذلك ما ثبت يف الصحيحني من              
  حديث ابن عمر

                                                
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    ( : من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالة ١

  ).والتراويح
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صالة الليـل مـثىن     (( :رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         
))  خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صـلى   مثىن فإذا 

 ،خرب معناه األمـر   )) صالة الليل مثىن مثىن   (( :فقوله صلى اهللا عليه وسلم    
 مث ،ومعىن مثىن مثىن يسلم من كل اثنـتني " صلوا يف الليل مثىن مثىن     ":يعين

  وهكذا كان يفعل عليه الصالة والسالم فإنه كان        ،خيتم بواحدة وهي الوتر   
يصلي من الليل مثىن مثىن مث يوتر بواحدة عليه الصالة والسالم كما روت             

 قالت عائشة رضـي اهللا      ،ذلك عائشة رضي اهللا عنها وابن عباس ومجاعة       
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي مـن الليـل عـشر              (( :عنها

 : وقالت رضي اهللا عنها    )١())ركعات يسلم من كل اثنتني مث يوتر بواحدة       
ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزيد يف رمضان وال يف غـريه               ((

على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فال تسال عن حسنهن وطـوهلن مث             
   . متفق عليه)٢())يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن مث يصلي ثالثا

وقد ظن بعض الناس أن هذه األربع تؤدى بسالم واحد وليس األمـر             
  مرادها أنه يسلم من كل اثنتنيكذلك وإمنا 

                                                
  .)٢٤١٥٥( برقم )باقي مسند األنصار( واإلمام أمحد يف ،)١١٣٧( برقم )الصالة(داود يف  رواه أبو ١
 واإلمام أمحـد  ،)١٢١٩( برقم )صالة املسافرين( ومسلم يف ،)١١٤٧( رقم )اجلمعة( رواه البخاري يف     ٢

  ).٢٣٣٠٧( برقم )باقي مسند األنصار(يف 
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صالة الليـل   (( :كما ورد يف روايتها السابقة ولقوله صلى اهللا عليه وسلم         
وملا ثبت أيضا يف الصحيح من حديث ابن عباس أنـه عليـه             )) مثىن مثىن 

ما (( : ويف قوهلا رضي اهللا عنها     .الصالة والسالم كان يسلم من كل اثنتني      
ما يدل على   ))  على إحدى عشرة ركعة    كان يزيد يف رمضان وال يف غريه      

أن األفضل يف صالة الليل يف رمضان ويف غريه إحدى عشرة يسلم مـن               
 وعن غريها أيضا أنه     ،كل اثنتني ويوتر بواحدة وثبت عنها رضي اهللا عنها        
   .رمبا صلى ثالث عشرة ركعة عليه الصالة والسالم

م اإليتـار   فهذا أفضل ما ورد وأصح ما ورد عنه عليه الصالة والسال          
 فإن أوتـر    ، واألفضل إحدى عشرة   ،بثالث عشرة أو إحدى عشرة ركعة     
 وهذا العدد أرفق بالنـاس وأعـون        ،بثالث عشرة فهو أيضا سنة وحسن     

 ويف ترتيل القـراءة     ،لإلمام على اخلشوع يف ركوعه وسجوده ويف قراءته       
 وإن أوتر بثالث وعشرين كما فعل       ، وعدم العجلة يف كل شيء     ،وتدبرها

ك عمر والصحابة رضي اهللا عنهم يف بعض الليايل من رمضان فال بأس             ذل
 وثبت عن عمر والصحابة رضي اهللا عنـهم أـم أوتـروا            ،فاألمر واسع 

 ثبت  ، فقد ثبت عن عمر هذا وهذا      .بإحدى عشرة كما يف حديث عائشة     
 ،عنه رضي اهللا عنه أنه أمر من عني من الصحابة أن يصلي إحدى عـشرة              

 وهذا يدل على التوسـعة يف       . صلوا بأمره ثالثا وعشرين    وثبت عنهم أم  
  ذلك وأن األمر
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صـالة  (( :عند الصحابة واسع كما دل عليه قوله عليه الصالة والـسالم          
  .))الليل مثىن مثىن

ولكن األفضل من حيث فعله صلى اهللا عليه وسلم إحدى عـشرة أو             
  وسبق ما يدل على أن إحدى عشرة أفضل لقـول عائـشة          ،ثالث عشرة 

ما كان يزيد صلى اهللا عليه وسلم يف رمـضان وال يف            (( :رضي اهللا عنها  
   .يعين غالبا)) غريه عن إحدى عشرة ركعة

وهلذا ثبت عنها رضي اهللا عنها أنه صلى ثالث عشرة وثبـت عـن              
 وهي تطلع على ما كان يفعلـه       ،غريها فدل ذلك على أن مرادها األغلب      

وأعلم النساء بسنة الرسول عليـه       وتسأل فإا كانت أفقه النساء       ،عندها
 وكانت خترب عما يفعله عندها وما تشاهده وتسأل غريها          ،الصالة والسالم 

 وهلذا حفظت علما    ،من أمهات املؤمنني ومن الصحابة وحترص على العلم       
عظيما وأحاديث كثرية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسبب حفظها            

   .ا حفظوه رضي اهللا عن اجلميعالعظيم وسؤاهلا غريها من الصحابة عم

وإذا نوع فصلى يف بعض الليايل إحدى عشرة ويف بعـضها ثـالث             
 ولكن ال جيوز أن يصلي أربعا مجيعا بـل          ،عشرة فال حرج فيه فكله سنة     

صالة (( :السنة والواجب أن يصلي اثنتني اثنتني لقوله عليه الصالة والسالم         
  وهذا)) الليل مثىن مثىن
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 يف جلسة واحـدة   ولو أوتر خبمس مجيعا أو بثالث مجيعاً     .خرب معناه األمر  
 لكن ال يصلي أربعا مجيعا أو       ،فال بأس فقد فعله النيب عليه الصالة والسالم       

ستا مجيعا أو مثان مجيعا ألن هذا مل يرد عنه عليه الصالة والسالم وألنـه               
 ولو سرد سبعا أو تـسعا     )) صالة الليل مثىن مثىن   (( :خالف األمر يف قوله   

 ويف الثامنـة  ، ولكن األفضل أن جيلس يف السادسة للتشهد األول،فال بأس 
   .للتشهد األول مث يقوم ويكمل

 وجاء عنـه عليـه الـصالة        ،كل هذا ورد عنه عليه الصالة والسالم      
 واألفضل أن يسلم    ، فاألمر واسع يف هذا    ،والسالم أنه سرد سبعا ومل جيلس     

صالة الليل  (( : حديث ابن عمر   من كل اثنتني ويوتر بواحدة كما تقدم يف       
، ))مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صـلى           

هذا هو األفضل وهو األرفق بالناس أيضا فبعض الناس قـد يكـون لـه               
حاجات حيب أن يذهب بعد ركعتني أو بعد تسليمتني أو بعـد ثـالث              

نتني وال يسرد مخسا    تسليمات فاألفضل واألوىل باإلمام أن يصلي اثنتني اث       
 وإذا فعله بعض األحيان لبيان السنة فال بأس بذلك أمـا سـرد              ،أو سبعا 
 والوتر مثل صالة املغرب فال ينبغي وأقل أحواله الكراهة ألنه ورد            ،الشفع

النهي عن تشبيهها باملغرب فيسردها سردا ثالثا بسالم واحـد وجلـسة            
   . واهللا ويل التوفيق،واحدة
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 )١(ة التراويح مع اإلمامالسنة إتمام صال

إذا صلى اإلنسان يف رمضان مع من يصلي ثالثا وعـشرين ركعـة              :س
   واكتفى بإحدى عشرة ركعة ومل يتم مع اإلمام فهل فعله هذا موافق للسنة؟

 السنة اإلمتام مع اإلمام ولو صلى ثالثا وعشرين ألن الرسول صلى            :ج
نصرف كتب اهللا له قيـام      من قام مع اإلمام حىت ي     (( :اهللا عليه وسلم قال   

 فاألفضل للمأموم أن يقوم مع      )٣())بقية ليلته (( : ويف اللفظ اآلخر   )٢())ليلة
اإلمام حىت ينصرف سواء صلى إحدى عشرة ركعة أو ثالث عـشرة أو             

   .ثالثا وعشرين أو غري ذلك

 والثالث والعـشرون    ،هذا هو األفضل أن يتابع اإلمام حىت ينصرف       
ه والصحابة فليس فيها نقص وليس فيها إخالل بل         فعلها عمر رضي اهللا عن    

 ودل عليها حديث ابـن عمـر        - سنن اخللفاء الراشدين   -هي من السنن  
  رضي اهللا عنهما عن

                                                
  . هـ١٤١٤ رمضان ،)الة العربية( نشرت يف ١
 واإلمام  ،)١٣١٧( برقم   )إقامة الصالة والسنة  ( وابن ماجه يف     ،)٧٣٤( برقم   )الصوم(ه الترمذي يف     روا ٢

  .)٢٠٤٥٠( برقم )مسند األنصار(أمحد يف 
  ).٢٠٤٧٤( برقم )مسند األنصار( رواه اإلمام أمحد يف ٣
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صالة الليل مثىن مثىن فـإذا خـشي        (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      
متفق عليه ألن الـنيب     )) أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى        

صالة الليـل مـثىن   (( : عليه وسلم مل حيد فيه عددا معينا بل قال        صلى اهللا 
 لكن إذا اقتصر اإلمام يف التراويح على إحدى عـشرة أو            .احلديث)) مثىن

ثالث عشرة كان أفضل يسلم من كل ثنتني ألن هذا هو الغالب من فعل              
النيب صلى اهللا عليه وسلم وألن ذلك هو األرفق بالناس يف رمـضان ويف              

 واهللا ويل  ،ومن زاد أو نقص فال حرج ألن صالة الليل موسع فيهـا            ،غريه
   .التوفيق
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  حكم التنويع في

  )١(عدد الركعات في التراويح

هل األفضل لإلمام التنويع يف عدد الركعات أم االقتصار على إحدى            :س
  عشرة ركعة؟ 

 فلو صلى بعض الليايل إحدى عـشرة ويف         ، ال أعلم يف هذا بأسا     :ج
 فـاألمر واسـع يف      ، ولو زاد فال بأس    ،ث عشرة فال شيء فيه    بعضها ثال 
 لكن إذا اقتصر على إحدى عشرة لتثبيت السنة وليعلم الناس           ،صالة الليل 

   .صالته حىت ال يظنوا أنه ساه فال حرج يف ذلك

  

                                                
ة الليـل  اجلواب الصحيح من أحكـام صـال  ( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالة     ١

  .)والتراويح
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 )١(تتبع المساجد طلبا لحسن الصوت

 من  ما حكم تتبع املساجد طلبا حلسن صوت اإلمام ملا ينتج عن ذلك            :س
   اخلشوع وحضور القلب ؟

 األظهر واهللا أعلم أنه ال حرج يف ذلـك إذا كـان املقـصود أن               :ج
 ، ويرتاح يف صالته ويطمئن قلبـه      ،يستعني بذلك على اخلشوع يف صالته     

 فإذا كان قصده من الذهاب إىل صوت فالن أو          ،ألنه ما كل صوت يريح    
 بل قد   ،ج يف ذلك  فالن الرغبة يف اخلري وكمال اخلشوع يف صالته فال حر         

 واإلنسان قد خيشع خلف إمـام       ،يشكر على هذا ويؤجر على حسب نيته      
 فـإذا كـان   ،وال خيشع خلف إمام بسبب الفرق بني القراءتني والصالتني     

قصد بذهابه إىل املسجد البعيد أن يستمع لقراءته حلسن صوته وليـستفيد            
 الفائـدة   من ذلك وليخشع يف صالته ال رد اهلوى والتجول بل لقـصد           

 فال حرج يف ذلك وقد ثبت يف احلديث         ،والعلم وقصد اخلشوع يف الصالة    
 يف  أعظم الناس أجـراً   (( :الصحيح عن النيب عليه الصالة والسالم أنه قال       

  الصالة
                                                

اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    ( : من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالة ١
  .)والتراويح
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 فإذا كان قصده أيضا زيادة اخلطوات فهـذا         )١())أبعدهم فأبعدهم ممشى  
   .أيضا مقصد صاحل

   كل ليلة يف مسجد طلبا حلسن الصوت؟ما حكم التنقل بني املساجد ف :س

 وإن كنت أميل إىل أنه يلزم املسجد الـذي          ، ال أعلم يف هذا بأسا     :ج
 ألنه قد يذهب إىل مسجد آخر ال حيصل لـه           ،يطمئن قلبه فيه وخيشع فيه    

 فأنا أرجح حسب القواعد     ،فيه ما حصل يف األول من اخلشوع والطمأنينة       
ليه وخيشع يف صالته وقراءته يلزم ذلك       الشرعية أنه إذا وجد إماما يطمئن إ      

 واألمر يف ذلك واضح ال حرج فيه حبمد اهللا فلـو            ،أو يكثر من ذلك معه    
انتقل إىل إمام آخر ال نعلم فيه بأسا إذا كان قصده اخلري وليس قصده شيئا               

 لكن األقرب من حيث القواعد الشرعية أنه يلـزم          ،آخر من رياء أو غريه    
 والطمأنينة وحسن القراءة أو فيه تكثري املصلني        املسجد الذي فيه اخلشوع   

 أو ألنـه يفيـدهم      ،بأسبابه إذا صلى فيه كثر املصلون بأسبابه يتأسون به        
 ، أو يلقي عليهم درسا    ،وليس عندهم من يفيدهم ويذكرهم بعض األحيان      

   فإذا كان هكذا فكونه يف هذا،مبعىن أن حيصل هلم بوجوده فائدة

                                                
 بـرقم   )املساجد ومواضع الصالة  ( ورواه مسلم يف     ، واللفظ له  )٦١٤( برقم   )األذان( رواه البخاري يف     ١
)١٠٦٤(.  
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 أو كونه أقرب إىل خشوع قلبه       ،ة منه أو من غريه    املسجد الذي فيه الفائد   
   .والطمأنينة وتلذذه بالصالة فيه فكل هذا مطلوب

  

  هل األفضل لإلمام أن يكمل
  )١(قراءة القرآن في صالة التراويح

   هل األفضل لإلمام أن يكمل قراءة القرآن يف صالة التراويح ؟ :س

أن األفـضل أن     وال أعلم دليال يدل علـى        ، األمر يف هذا واسع    :ج
 يستحب أن يسمعهم مجيـع      : إال أن بعض أهل العلم قال      ،يكمل القراءة 

 ولكن هذا لـيس بـدليل       ،القرآن حىت حيصل للجماعة مساع القرآن كله      
 فاملهم أن خيشع يف قراءته ويطمئن ويرتل ويفيد الناس ولـو مـا              ،واضح
 خيتم وإمنا    ولو ما قرأ إال نصف القرآن أو ثلثي القرآن فليس املهم أن            ،ختم

املهم أن ينفع الناس يف صالته ويف خشوعه ويف قراءته حـىت يـستفيدوا              
 وإن مل يتيسر كفاه ما      ، فإن تيسر له أن يكمل القراءة فاحلمد هللا        ،ويطمئنوا

   ألن؛فعل وإن بقي عليه بعض الشيء

                                                
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    ( :شورة يف رسالة من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املن ١

  ).والتراويح
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 ،عنايته بالناس وحرصه على خشوعهم وعلى إفادم أهم من كونه خيـتم           
   . دون مشقة وأمسعهم القرآن كله فهذا حسنفإذا ختم م من

  

  )١(أفضلية ختم القرآن في رمضان

هل ميكن أن يستفاد من مدارسة جربيل عليه السالم للنيب صـلى اهللا              :س
   عليه وسلم القرآن يف رمضان أفضلية ختم القرآن؟

 يستفاد منها املدارسة وأنه يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من           :ج
 ،ألن الرسول عليه الصالة والسالم دارس جربائيل لالستفادة        ،يفيده وينفعه 

 وهو الـسفري بـني اهللا   ،ألن جربائيل هو الذي يأيت من عند اهللا جل وعال   
 فجربائيل ال بد أن يفيد النيب صلى اهللا عليه وسلم أشياء من جهة              .والرسل

 من جهة إقامة حروف القرآن ومن جهة معانيه اليت أرادهـا      ،اهللا عز وجل  
 فإذا دارس اإلنسان من يعينه على فهم القرآن ومن يعينه على إقامـة              ،هللا

   كما دارس النيب صلى اهللا ،ألفاظه فهذا مطلوب

                                                
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    ( : من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالة ١

  .)والتراويح
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 وليس املقصود أن جربائيل أفضل مـن الـنيب عليـه      ،عليه وسلم جربائيل  
 لكن جربائيل هو الرسول الذي أتى من عند اهللا فيبلـغ            ،الصالة والسالم 

ة والسالم ما أمره اهللا به من جهة القرآن ومن جهـة            الرسول عليه الصال  
 فالرسول عليه الصالة والـسالم يـستفيد مـن          ،ألفاظه ومن جهة معانيه   
 ال أن جربائيل أفضل منه عليه الصالة والسالم بل          ،جربائيل من هذه احليثية   

 لكن املدارسـة  ،هو أفضل البشر وأفضل من املالئكة عليه الصالة والسالم       
 ألا مدارسة ملا يأيت بـه     ،ري للنيب صلى اهللا عليه وسلم ولألمة      فيها خري كث  

   .من عند اهللا وليستفيد مما يأيت به من عند اهللا عز وجل

وفيه فائدة أخرى وهي أن املدارسة يف الليل أفضل من النهار ألن هذه             
املدارسة كانت يف الليل ومعلوم أن الليل أقـرب إىل اجتمـاع القلـب              

   .ة أكثر من املدارسة اراوحضوره واالستفاد

 شرعية املدارسة وأا عمل صاحل حىت ولـو يف        :وفيه أيضا من الفوائد   
 ألن فيه فائدة لكل منهما ولو كانوا أكثر من اثنني فال بـأس       ،غري رمضان 

 فقد يكـون ال     ،يستفيد كل منهم من أخيه ويشجعه على القراءة وينشطه        
ل له يدارسه أو زمالء كـان  ينشط إذا جلس وحده لكن إذا كان معه زمي        

  ذلك أشجع له وأنشط له مع عظم الفائدة فيما حيصل بينهم من املذاكرة
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   .واملطالعة فيما قد يشكل عليهم كل ذلك فيه خري كثري

وميكن أن يفهم من ذلك أن قراءة القرآن كاملة مـن اإلمـام علـى        
عن مجيع  اجلماعة يف رمضان نوع من هذه املدارسة ألن يف هذا إفادة هلم             

 وهلذا كان اإلمام أمحد رمحه اهللا حيب ممن يؤمهم أن خيـتم ـم               ،القرآن
 ولكن ليس   ،القرآن وهذا من جنس عمل السلف يف حمبة مساع القرآن كله          

 وال يتحرى اخلشوع والطمأنينة     ،هذا موجبا ألن يعجل وال يتأىن يف قراءته       
   .بل حتري هذه األمور أوىل من مراعاة اخلتمة

    

  لقرآنختم ا
  )١(في التراويح والتهجد عمل حسن

ن خيتموا القرآن يف التراويح والتهجـد       أحيرص كثري من األئمة على       :س
   إلمساع اجلماعة مجيع القرآن فهل يف ذلك حرج ؟

 هذا عمل حسن فيقرأ اإلمام كل ليلة جزءا أو أقل لكن يف العشر              :ج
  األخرية يزيد حىت خيتم القرآن ويكمله هذا إذا 

                                                
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    ( : من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالة ١

  ).حوالتراوي
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 وهكذا دعاء اخلتم فعله الكثري من الـسلف الـصاحل           ،ر بدون مشقة  تيس
وثبت عن أنس رضي اهللا عنه خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه فعله ويف               
ذلك خري كثري واملشروع للجماعة أن يؤمنوا على دعاء اإلمام رجـاء أن             

جـالء   ":يتقبل اهللا منهم وقد عقد العالمة ابن القيم رمحه اهللا بابا يف كتابه         
ذكر فيه حـال الـسلف يف       " األفهام يف الصالة والسالم على خري األنام      

   .العناية خبتم القرآن فنوصي مبراجعته للمزيد من الفائدة

   الذي اليتمكن من اخلتم يشعر بشيء من األمل فما رأيكم؟ :س

 ال حرج يف ذلك واألمر يف هذا واسع واحلمد هللا إن ختم فهـو                :ج
ماعة مجيع القرآن وحىت يفوز اجلميع باألجر العظـيم  أفضل حىت يسمع اجل  

يف هذا الشهر الكرمي وإن حال حائل دون ذلك ومل يتيسر لإلمـام خـتم          
القرآن فال حرج يف ذلك واملشروع لإلمام أن يراعي املأمومني وال يـشق             
عليهم ويرفق م فإذا كانت اإلطالة تشق عليهم تركها مراعاة لترغيبـهم            

تركها فإذا صلى م إحدى عشرة ركعة فهو أفـضل أو           يف الصالة وعدم    
ثالث عشرة ركعة مع الترتيل واالطمئنان يف الركوع والـسجود فـذلك         
أفضل من كثرة القراءة والركعات ومن صالها عشرين أو أكثر فال بـأس             
ولكن االقتصار على إحدى عشرة ركعة أو ثالث عشرة ركعة أفضل ألنه            

  صلى اهللا عليه وسلم مل حيفظ 
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ما كان رسول   (( :عنه أنه زاد على ذلك كما قالت عائشة رضي اهللا عنها          
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزيد يف رمضان وال يف غريه على إحدى عـشرة               

 وثبت عنها رضي اهللا عنها وعن ابن عباس         . احلديث متفق عليه   )١())ركعة
 رضي اهللا عنهما أنه صلى اهللا عليه وسلم صلى يف بعض الليـايل ثـالث              
عشرة ركعة وقد صلى الصحابة رضي اهللا عنهم يف عهد عمر رضـي اهللا              
عنه ثالثا وعشرين ركعة وصلوا يف بعض الليايل إحدى عـشرة ركعـة             

   .وذلك يدل على التوسعة وعدم احلرج

  

ما رأيكم حفظكم اهللا ونفع بعلومكم فيما يفعله بعض األئمـة مـن              :س
   لة؟ختصيص قدر معني من القرآن لكل ركعة ولكل لي

 ال أعلم يف هذا شيئا ألن األمر يرجع إىل اجتهاد اإلمام فـإذا رأى        :ج
 ،أن من املصلحة أن يزيد يف بعض الليايل أو بعض الركعات ألنه أنـشط             

سه تلذذا بالقراءة فزاد بعـض      ف ورأى من ن   ،ورأى من نفسه قوة يف ذلك     
 فإنه إذا حسن صـوته وطابـت نفـسه          ،اآليات لينتفع وينتفع من خلفه    

لقراءة وخشع فيها ينتفع هو ومن وراءه فإذا زاد بعض اآليات يف بعـض          با
  الركعات

                                                
  ).٣٢١( سبق خترجيه يف ص ١
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   .أو يف بعض الليايل فال نعلم فيه بأسا واألمر واسع حبمد اهللا تعاىل

  

  مراعاة حال الضعفاء من
 )١(كبار السن ونحوهم في صالة التراويح

 هل ينبغي لإلمام مراعاة حال الضعفاء من كبار الـسن وحنـوهم يف             :س
   صالة التراويح؟

 يف التـراويح ويف الفـرائض   ، هذا أمر مطلوب يف مجيع الصلوات   :ج
أيكم أم الناس فليخفف فإن فيهم الـضعيف  (( :لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

 فاإلمام يراعي املأمومني ويرفـق ـم يف قيـام           )٢())والصغري وذا احلاجة  
تلفون فينبغي لـه     فالناس خي  ،رمضان ويف العشر األخرية وليس الناس سواء      

  أن يراعي أحواهلم ويشجعهم على ايء وعلى احلضور فإنه

                                                
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل         ( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالة          ١

  ).والتراويح
 وأبـو داود يف   ،)٧١٦ و   ٧١٤( بـرقم    )الصالة( ومسلم يف    ،)٦٦٢( برقم   )األذان( رواه البخاري يف     ٢
  .)٧٣٤٣( برقم )ي مسند املكثرينباق( واإلمام أمحد يف ،)٦٧٤( برقم )الصالة(
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 فينبغي له أن يراعي مـا     ،مىت أطال عليهم شق عليهم ونفرهم من احلضور       
 ،يشجعهم على احلضور ويرغبهم يف الصالة ولو باالختصار وعدم التطويل         

 حيـصل   فصالة خيشع فيها الناس ويطمئنون فيها ولو قليال خري من صالة          
   .فيها عدم اخلشوع وحيصل فيها امللل والكسل

  

  )١(ضابط عدم التطويل في الصالة

   ما الضابط يف عدم التطويل فبعض الناس يشكون من التطويل؟ :س

 فإذا كان األكثرية يرغبون يف اإلطالـة        ، العربة باألكثرية والضعفاء   :ج
ر الـسن   بعض الشيء وليس فيهم من يراعى من الضعفة واملرضى أو كبا          

 وإذا كان فيهم الضعيف من املرضى أو من كبـار           ،فإنه ال حرج يف ذلك    
 وهلذا جاء يف حديث عثمـان       .السن فينبغي لإلمام أن ينظر إىل مصلحتهم      

   ويف)٢())اقتد بأضعفهم(( :بن أيب العاص قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

                                                
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    ( : من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالة ١

  ).والتراويح
مـسند  ( واإلمام أمحد يف ،)٤٤٧( برقم )الصالة( وأبو داود يف ،)٦٦٦( برقم )األذان( رواه النسائي يف  ٢

  .)١٥٦٧٩( برقم )املدنيني
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 فاملقـصود   ،دم كما تق  )١())فإن وراءه الضعيف والكبري   (( :احلديث اآلخر 
أنه يراعي الضعفاء من جهة ختفيف القراءة والركوع والسجود وإذا كانوا           

   .متقاربني يراعي األكثرية

  الفرق بين التراويح والقيام
 )٢(واإلطالة في العشر األواخر

 هل هناك فرق بني التراويح والقيام؟ وهل من دليل على ختصيص            :س
  لسجود؟ العشر األواخر بطول القيام والركوع وا

 الصالة يف رمضان كلها تسمى قياما كما قال صـلى اهللا عليـه              :ج
 فإذا  )٣())من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه          (( :وسلم

  قام ما تيسر منه مع اإلمام مسي قياماً

                                                
  ).١٠١١٨( برقم )باقي مسند املكثرين(إلمام أمحد يف  رواه ا١
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    ( : من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالة ٢

  ).والتراويح
  .)٣٧( برقم )اإلميان( والبخاري يف )٧٧٢٩( برقم )باقي مسند املكثرين( رواه اإلمام أمحد يف ٣
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ولكن يف العشر األخرية يستحب اإلطالة ألنه يشرع إحياؤهـا بالـصالة            
الرسول عليه الصالة والسالم كان حييي الليل كلـه         والقراءة والدعاء ألن    

يف العشر األخرية وهلذا شرعت اإلطالة فيها كما أطال النيب صلى اهللا عليه             
ل عمـران يف ركعـة      آ فإنه قرأ يف بعض الليايل بالبقرة والنساء و        ،وسلم
 فاملقصود أنه عليه الصالة والسالم كان يطيل يف العشر األخـرية            ،واحدة

هذا شرع للناس إحياؤها واإلطالة فيها حىت يتأسوا به صـلى اهللا            وحيييها فل 
 خبالف العشرين األول فإنه ما كان النيب عليه الصالة والسالم           ،عليه وسلم 

 ،حيييها كان يقوم وينام عليه الصالة والسالم كما جاء ذلك يف األحاديث           
ويـوقظ  أما يف العشر األخرية فكان عليه الصالة والسالم حييي الليل كله            

   . ليلة القدر،أهله ويشد املئزر عليه الصالة والسالم وألن فيها ليلة مباركة

  

  )١(جواز حمل اإلمام المصحف يقرأ منه

   ما حكم محل اإلمام للمصحف ؟ :س

   وفيه خالف بني أهل، ال بأس ذا على الراجح:ج

                                                
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    ( :وجهة لسماحته املنشورة يف رسالة من ضمن األسئلة امل ١

   )والتراويح
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 ، لكن الصحيح أنه ال حرج أن يقرأ من املصحف إذا كان مل حيفظ             ،العلم
أو كان حفظه ضعيفا وقراءته من املصحف أنفع للناس وأنفع له فال بـأس        

   .بذلك

وقد ذكر البخاري رمحه اهللا تعليقا يف صحيحه عن عائشة رضـي اهللا             
  . )١(عنها أنه كان موالها ذكوان يصلي ا يف الليل من املصحف

واألصل جواز هذا ولكن أثر عائشة يؤيد ذلك أما إذا تيسر احلـافظ             
ىل ألنه أمجع للقلب وأقل للعبث ألن محل املصحف حيتاج وضـع            فهو أو 

ورفع وتفتيش الصفحات فيصار إليه عند احلاجة وإذا استغىن عنـه فهـو             
   .أفضل

  )٢(حمل المأموم للمصحف في صالة التراويح

   ما حكم محل املأموم للمصحف يف صالة التراويح؟ :س

ال يأخذ مـصحفا    ال أعلم هلذا أصال واألظهر أن خيشع ويطمئن و         :ج
   يضع،بل يضع ميينه على مشاله كما هي السنة

                                                
  . باب إمامة العبد واملوىل)األذان( رواه البخاري يف ١
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل     (: من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالة ٢

  .)والتراويح
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يده اليمىن على كفه اليسرى الرسغ والساعد ويضعهما على صدره هـذا            
 وأخذ املصحف يشغله عن هذه السنن مث قد يشغل          ،هو األرجح واألفضل  

 فالذي أرى   ،قلبه وبصره يف مراجعة الصفحات واآليات وعن مساع اإلمام        
 وأن يستمع وينصت وال يستعمل املصحف فـإن         ،السنةأن ترك ذلك هو     

كان عنده علم فتح على إمامه وإال فتح غريه من الناس مث لـو قـدر أن                 
اإلمام غلط ومل يفتح عليه ما ضر ذلك يف غري الفاحتة إمنا يضر يف الفاحتـة                

 ألن الفاحتة ركن ال بد منها أما لو ترك بعض اآليات مـن غـري                ،خاصة
 ولو كان واحد حيمـل      .لك إذا مل يكن وراءه من ينبهه      الفاحتة ما ضره ذ   

املصحف على اإلمام عند احلاجة فلعل هذا ال بأس به أما أن كل واحـد               
   .يأخذ مصحفا فهذا خالف السنة

بعض املأمومني يتابعون اإلمام يف املصحف أثناء قراءته فهل يف ذلـك             :س
   حرج؟

قبال علـى الـصالة      الذي يظهر يل أنه ال ينبغي هذا واألوىل اإل         :ج
واخلشوع ووضع اليدين على الصدر متدبرين ملا يقرأه اإلمام لقول اهللا عز            

 )١(﴾وِإذَا قُِرئ الْقُرآنُ فَاستِمعوا لَه وأَنِصتوا لَعلَّكُم ترحمـونَ        ﴿ :وجل
   قَد أَفْلَح﴿ :وقوله سبحانه

                                                
  .٢٠٤ سورة األعراف اآلية ١
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 ولقول النيب صـلى اهللا      )١(﴾اِشعونَ الَِّذين هم ِفي صالِتِهم خ      *الْمؤِمنونَ
إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فـإذا كـرب فكـربوا وإذا قـرأ              (( :عليه وسلم 
  .)٢())فأنصتوا

  

  )٣(رفع الصوت بالبكاء

   ما رأي مساحتكم يف ظاهرة ارتفاع األصوات بالبكاء؟ :س

 لقد نصحت كثريا ممن اتصل يب باحلذر من هذا الشيء وأنـه ال              :ج
 يؤذي الناس ويشق عليهم ويشوش على املـصلني وعلـى           ينبغي ألن هذا  

 فالذي ينبغي للمؤمن أن حيرص على أن ال يسمع صوته بالبكـاء             ،القارئ
 فينبغي له أن ال يـؤذي  ،وليحذر من الرياء فإن الشيطان قد جيره إىل الرياء     

   ومعلوم أن بعض الناس ليس ذلك،أحدا بصوته وال يشوش عليهم

                                                
  .٢ ،١ سورة املؤمنون اآليتان ١
 واإلمام أمحد يف    ،)٨٣٧( برقم   )إقامة الصالة ( وابن ماجه يف     ،)٩١٢( برقم   )االفتتاح( رواه النسائي يف     ٢
  .)٨٥٣٤( برقم )باقي مسند املكثرين(
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    ( : من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالة ٣

       .    )حوالتراوي
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 من غري قصد وهذا معفو عنـه إذا كـان بغـري             باختياره بل يغلب عليه   
 وقد ثبت عن النيب عليه الصالة والسالم أنه إذا قرأ يكون لصدره             ،اختياره

 وجاء يف قصة أيب بكر رضي اهللا عنه أنـه           .أزيز كأزيز املرجل من البكاء    
 وجاء عن عمر رضي اهللا عنه أنـه         ،كان إذا قرأ ال يسمع الناس من البكاء       

 ولكن هذا ليس معناه أنه يتعمـد        ،ن وراء الصفوف  كان يسمع نشيجه م   
 فـإذا   . وإمنا شيء يغلب عليه من خشية اهللا عز وجل         ،رفع صوته بالبكاء  

   .غلبه البكاء من غري قصد فال حرج عليه يف ذلك

  

  ترديد اإلمام لبعض
  )١(آيات الرحمة أو العذاب

   ما حكم ترديد اإلمام لبعض آيات الرمحة أو العذاب؟ :س

علم يف هذا بأسا لقصد حث الناس على التـدبر واخلـشوع             ال أ  :ج
ِإنْ ﴿ : فقد روي عنه عليه الصالة والسالم أنه ردد قوله تعاىل          ،واالستفادة

تأَن كفَِإن ملَه ِفرغِإنْ تو كادِعب مهفَِإن مهذِّبعت  

                                                
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    ( : من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالة ١

  .)والتراويح
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 ِكيمالْح ِزيزاحلاصل أنـه إذا     ف ، رددها كثريا عليه الصالة والسالم     )١(﴾الْع
 لكن إذا كان يرى أن      ،كان لقصد صاحل ال لقصد الرياء فال مانع من ذلك         

ترديده لذلك قد يزعجهم وحيصل به أصوات مزعجة من البكـاء فتـرك             
 أما إذا كان ترديد ذلك ال يترتب عليه         ،ذلك أوىل حىت ال حيصل تشويش     

   .إال خشوع وتدبر وإقبال على الصالة فهذا كله خري

  

  )٢( اإلمام آيات الصفاتترديد

   ما حكم ترديد آيات الصفات ؟ :س

 ألن الذي نقل عن النيب عليه الصالة        ؛ ال أعلم يف هذا شيئا منقوال      :ج
 فقد يكون   ،والسالم ليس فيه تفصيل بني آيات الصفات وغريها فيما نعلم         

 فآيات الصفات ال شك أا مما يؤثر ويـستدعي          ،البكاء واخلشوع عندها  
 :نه يتذكر عظمة اهللا وعظيم إحسانه فيبكي مثل قوله جل وعـال           البكاء أل 

ِإنَّ ربكُم اللَّه الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض ِفي ِستِة أَياٍم ثُم استوى            ﴿
  علَى الْعرِش يغِشي

                                                
  .١١٨ سورة املائدة اآلية ١
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    ( : من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالة ٢

  ).والتراويح
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ه ذلك البكاء    فإنه إذا تدبرها أوجب ل     . اآلية )١(﴾اللَّيلَ النهار يطْلُبه حِثيثًا   
واخلشوع من خشية اهللا جل وعال وهكذا ما أشبهها من اآليات مثل قوله             

هو اللَّه الَِّذي ال ِإلَه ِإال هو عاِلم الْغيِب والشهادِة هو الرحمن            ﴿ :تعاىل
ِحيمالر*           الس وسالْقُد ِلكالْم وِإال ه الَِّذي ال ِإلَه اللَّه وه    ِمنـؤالْم الم

 إىل آخر   )٢(﴾الْمهيِمن الْعِزيز الْجبار الْمتكَبر سبحانَ اللَِّه عما يشِركُونَ       
 كل هذه اآليات مما يسبب البكاء لتذكره عظمـة اهللا وكمـال             ،السورة

 وكمال معاين هذه الصفات فيؤثر عليـه مـا          ،إحسانه وصفاته إىل عباده   
التدبر لآليات اليت فيها أمساء اهللا وصفاته مهم جدا كتدبر           ف ،يسبب البكاء 

 وكان عليه   ،اآليات اليت فيها ذكر اجلنة والنار وفيها ذكر الرمحة والعذاب         
 وإذا مـرت    ،الصالة والسالم إذا مرت به آية التسبيح سبح يف صالة الليل          

 - روى ذلك حذيفـة    ،به آية وعيد استعاذ وإذا مرت به آيات الوعد دعا         
 عنه عليه الصالة والسالم وهذا من فعله عليـه الـصالة            -ي اهللا عنه  رض

والسالم وسنته الدعاء عند آيات الرجاء والتعوذ عنـد آيـات اخلـوف             
   .والتسبيح عند آيات أمساء اهللا وصفاته

  

                                                
  .٥٤ة  سورة األعراف اآلي١
  .٢٣ ،٢٢ سورة احلشر اآليتان ٢
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  )١(البكاء عند الدعاء وعند القراءة

    ؟ما حكم من يبكي يف الدعاء وال يبكي عند مساع كالم اهللا تعاىل :س

 هذا ليس باختياره فقد تتحرك نفسه يف الـدعاء وال تتحـرك يف              :ج
 لكن ينبغي له أن يعاجل نفسه وخيشع يف قراءته أعظـم ممـا              ،بعض اآليات 

 وإذا خـشع يف القـراءة ويف   ،خيشع يف دعائه ألن اخلشوع يف القراءة أهم   
الدعاء كان ذلك كله طيبا ألن اخلشوع يف الدعاء أيـضا مـن أسـباب               

 لكن ينبغي أن تكون عنايته بالقراءة أكثر ألنه كالم اهللا فيه اهلدى             ،ةاإلجاب
 وهكذا الـصحابة    ، كان النيب عليه الصالة والسالم يتدبر ويتعقل       ،والنور

 ويبكون عند تالوته وهلذا ملا قال الـنيب عليـه         ،رضي اهللا عنهم وأرضاهم   
)) ي القـرآن  اقرأ عل (( :الصالة والسالم لعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه        
إين أحب أن أمسعه من     ((قال عبد اهللا كيف أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال           

فَكَيف ِإذَا ِجئْنا   ﴿فقرأ عليه أول سورة النساء حىت بلغ قوله تعاىل          )) غريي
  ِمن كُلِّ

                                                
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    ( : من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالة ١

  .)والتراويح



  

 - ٣٤٧ -

قال ابن  )) حسبك(( : قال )١(﴾أُمٍة ِبشِهيٍد وِجئْنا ِبك علَى هؤالِء شِهيدا      
 يعـين   )٢(لتفت إليه أو قال فرفعت رأسي إليه فإذا عيناه تذرفان         مسعود فا 

 وظاهره أنه يبكي بكاء ليس فيه صوت وإمنا عرف ذلك بوجـود             ،يبكي
 كذلك حديث عبد اهللا بن الشخري أنه مسع لصدره صلى اهللا عليـه            .الدمع

وسلم أزيزا كأزيز املرجل من البكاء فهذا يدل على أنه قـد حيـصل لـه       
   . مبزعجصوت لكنه ليس

  

  )٣(حكم التباكي

   ما حكم التباكي ؟ وعن صحة ما ورد يف ذلك ؟ :س

 إن مل تبكوا فتباكوا ولكـن ال أعلـم          : ورد يف بعض األحاديث    :ج
   ولكن ال أتذكر ألن، وقد رواه أمحد،صحته

                                                
  .٤١ سورة النساء اآلية ١
فـضائل  ( والبخاري يف    )٤١٠٧( و   )٣٥٩٥( برقم   )مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      ٢

  ).٨٠٠( برقم )صالة املسافرين وقصرها( ومسلم يف )٥٠٥٠(رقم  ب)القرآن
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    ( : من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالة ٣

  .)والتراويح
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 إال أنه مـشهور     )١())فإن مل تبكوا فتباكوا   (( :صحة الزيادة املذكورة وهي   
 حيتاج إىل مزيد عناية ألين ال أذكـر اآلن حـال            على ألسنة العلماء لكن   

سنده واألظهر أنه ال يتكلف بل إذا حصل بكاء فليجاهد نفسه على أن ال              
يزعج الناس بل يكون بكاء خفيفا ليس فيه إزعاج ألحد حسب الطاقـة             

   .واإلمكان

  )٢(معنى التغني بالقرآن

   ما معىن التغين بالقرآن؟ :س
 يعين حتـسني    ،حلث على التغين بالقرآن    جاء يف السنة الصحيحة ا     :ج

 وإمنا املعىن حتـسني الـصوت       ،الصوت به وليس معناه أن يأيت به كالغناء       
ما أذن اهللا لشيء ما أذن لـنيب حـسن     (( :بالتالوة ومنه احلديث الصحيح   

ليس منا من مل يتغن بـالقرآن       (( : وحديث )٣())الصوت بالقرآن جيهر به   
   ومعناه)٤())جيهر به

                                                
 بـرقم  )الزهـد ( ويف  ، باب يف حسن الصوت القرآن     )١٣٢٧( برقم   )إقامة الصالة ( رواه ابن ماجه يف      ١
)٤١٨٦.(  
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    ( :ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالة من  ٢

  ).والتراويح
 بـرقم  )صـالة املـسافرين  ( ورواه مـسلم يف  ، واللفظ له)٦٩٨٩( برقم )التوحيد( رواه البخاري يف    ٣
)١٣١٩(.  
  ).٦٩٧٣( برقم )التوحيد( رواه البخاري يف ٤
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)) مـا أذن اهللا   ((  ومعىن احلديث املتقدم   .وت بذلك كما تقدم   حتسني الص 
 وهذا استماع يليق باهللا ال يـشابه       ،أي ما استمع اهللا كإذنه أي كاستماعه      

صفات خلقه مثل سائر الصفات يقال يف استماعه سبحانه وإذنه مثل مـا             
يقال يف بقية الصفات على الوجه الالئق باهللا سبحانه وتعاىل ال شبيه له يف              

لَيس كَِمثِْلـِه شـيٌء وهـو       ﴿ :شيء سبحانه وتعاىل كما قال عز وجل      
 ِصريالْب ِميعوالتغين اجلهر به مع حتسني الصوت واخلـشوع فيـه       )١(﴾الس 

حىت حيرك القلوب ألن املقصود حتريك القلوب ذا القرآن حـىت ختـشع          
اهللا  ومن هذا قصة أيب موسى األشعري رضي         ،وحىت تطمئن وحىت تستفيد   

عنه ملا مر عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقرأ فجعل يستمع له عليـه      
 )٢())لقد أويت هذا مزمارا من مـزامري آل داود        (( :الصالة والسالم وقال  

فلما جاء أبو موسى أخربه النيب عليه الصالة والسالم بـذلك قـال أبـو               
   .بريا لو علمت يا رسول اهللا أنك تستمع إيل حلربته لك حت:موسى

 فدل علـى أن حتـبري   ،ومل ينكر عليه النيب عليه الصالة والسالم ذلك     
  الصوت وحتسني 

                                                
  .١١ سورة الشورى من اآلية ١
 ،)١٣٢١( بـرقم  )يف صـالة املـسافرين  ( ومسلم   ،)٤٦٦٠( برقم   )فضائل القرآن ( رواه البخاري يف     ٢

  . واللفظ له)٢١٩٥٥( برقم )باقي مسند األنصار(واإلمام أمحد يف 
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الصوت والعناية بالقراءة أمر مطلوب ليخشع القارئ واملستمع ويـستفيد          
   .هذا وهذا

  

  )١(أقل مدة يختم فيها القرآن

   ما أقل مدة خيتم فيها القرآن ؟ :س

أن ال يقرأه يف أقل من ثـالث        ليس فيه حد حمدود إال أن األفضل         :ج
ال يفقه مـن قـرأه يف أقـل مـن           (( :كما يف حديث عبد اهللا بن عمرو      

 ، فاألفضل أن يتحرى يف قراءته اخلشوع والترتيـل والتـدبر          ،)٢())ثالث
 بل املقصود أن يستفيد وينبغي أن يكثر القـراءة يف    ،وليس املقصود العجلة  

ع التدبر والتعقل فـإذا     رمضان كما فعل السلف رضي اهللا عنهم ولكن م        
 إنه يستثىن مـن ذلـك       : وبعض السلف قال   ،ختم يف كل ثالث فحسن    

  أوقات الفضائل وأنه ال بأس أن خيتم كل ليلة أو يف كل يوم 

                                                
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    ( :من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالة  ١

  ).والتراويح
 واإلمام  )٢٨٧٣( برقم   )القراءات( والترمذي يف    ، واللفظ له  )١١٨٢( برقم   )الصالة(داود يف    رواه أبو    ٢

  .)٦٥٤٦( برقم )مسند املكثرين(أمحد يف 
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كما ذكروا هذا عن الشافعي وعن غريه ولكن ظاهر السنة أنه ال فرق بني              
وأن يرتـل   رمضان وغريه وأنه ينبغي له أن ال يعجل وأن يطمئن يف قراءته             

قـرأه يف  ا(( :كما أمر النيب عليه الصالة والسالم عبد اهللا بن عمرو فقـال       
 )١())ال يفقه من قرأه يف أقل من ثالث       (( :هذا آخر ما أمره به وقال     )) سبع

 فحمل بعض السلف هذا على غري رمضان حمـل          ،ومل يقل إال يف رمضان    
القرآن وجيتهـد يف    نظر واألقرب واهللا أعلم أن املشروع للمؤمن أن يعتين ب         

إحسان قراءته وتدبر القرآن والعناية باملعاين وال يعجـل واألفـضل أن ال             
خيتم يف أقل من ثالث هذا هو الذي ينبغي حسب ما جاءت به السنة ولو               

   .يف رمضان

  

  )٢(تحديد اإلمام أجرة لصالته بالناس التراويح

ان يـذهب  ما حكم حتديد اإلمام أجرة لصالته بالناس خصوصا إذا ك        :س
   ملناطق بعيدة ليصلي م التراويح ؟

                                                
  ).٣٥٠( سبق خترجيه يف ص ١
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    ( :من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالة  ٢

  ).والتراويح
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 فـإذا سـاعدوه     ، وقد كرهه مجع من السلف     ، التحديد ما ينبغي   :ج
 أما الصالة فصحيحة ال بأس ـا إن         .بشيء غري حمدد فال حرج يف ذلك      

 لكن ينبغي   ،شاء اهللا ولو حددوا له مساعدة ألن احلاجة قد تدعو إىل ذلك           
 هذا هـو األفـضل   ،اعدة بدون مشارطةأن ال يفعل ذلك وأن تكون املس     

 وقد يستأنس لذلك    .واألحوط كما قاله مجع من السلف رمحة اهللا عليهم        
واختـذ  (( :بقوله صلى اهللا عليه وسلم لعثمان بن أيب العاص رضي اهللا عنه           

 . وإذا كان هذا يف املؤذن فاإلمام أوىل       )١())مؤذنا ال يأخذ على أذانه أجرا     
 اإلمامة غري الئقة وإذا ساعده اجلماعة مبا يعينـه          واملقصود أن املشارطة يف   

   .على أجرة السيارة فهذا حسن من دون مشارطة

  

                                                
  .)البلوغ( ذكر ذلك احلافظ يف . وصححه احلاكم، وحسنه الترمذي،سة أخرجه اخلم١
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  المداومة على قراءة
  .)١(بعض سور القرآن في صالة التهجد

قُلْ يا أَيها ﴿ و ﴾سبِح اسم ربك الْأَعلَى﴿ما حكم املداومة على قراءة   :س
 يف الركعات الثالث األخرية مـن صـالة         ﴾ اللَّه أَحد  قُلْ هو ﴿ و   ﴾الْكَاِفرونَ
 وعن ما ورد من قراءة السور الثالث األخرية من القرآن يف الركعـة              .التهجد

   ؟ألخرية اليت يوتر اا

 هذا هو األفضل لكن إذا تركه بعض األحيان ليعلم الناس أنه ليس             :ج
يه وسلم فإنه كان    بواجب فحسن وإال فاألفضل التأسي بالنيب صلى اهللا عل        

 يف الثالث اليت يـوتر      )قل هو اهللا أحد   ( و   )الكافرون( و   )سبح( :يقرأ ب 
 لكن إذا تركها اإلنسان بعض األحيان ليعلم الناس أنه ليس بالزم مثل             .ا

هلْ أَتى علَـى    ﴿ و   ،)السجدة(ما قال بعض السلف يف ترك قراءة سورة         
فجر يوم اجلمعة من باب إشـعار        يف بعض األحيان يف صالة ال      ﴾الِْإنساِن

   وإال فالسنة قراءما يف ،الناس أا ليست بالزمة

                                                
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    ( :من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالة  ١

  ).والتراويح
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صالة الفجر يف كل مجعة لكن إذا تركها اإلمام بعض األحيان ليعلم الناس             
 )الكافرون( و   )سبح(أن هذا ليس بواجب فهذا ال بأس به مثل ترك قراءة            

 تقدم لـيعلم النـاس أن        يف الثالث اليت يوتر ا كما      )قل هو اهللا أحد   (و  
قراءا ليست بواجبة لكن األفضل أن يكثر من قراءا ويكون الغالب عليه            

 وأما ما ورد من قراءة السور الثالث األخرية من القرآن فـضعيف             ،ذلك
 فقط يف الركعة اليت     )قل هو اهللا أحد   (واحملفوظ أن يقرأ بعد الفاحتة سورة       

   .يوتر ا

  

  )١(حكم دعاء ختم القرآن

   ما حكم دعاء ختم القرآن؟ :س

 مل يزل السلف خيتمون القرآن ويقرءون دعاء اخلتمـة يف صـالة             :ج
رمضان وال نعلم يف هذا نزاعا بينهم فاألقرب يف مثل هذا أنه يقرأ لكن ال               

 ويتحرى الدعوات املفيدة واجلامعة مثل ما قالت عائشة         ،يطول على الناس  
  رضي اهللا

                                                
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    ( :من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالة  ١

  ).والتراويح
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 عليه وسلم يستحب جوامع الدعاء ويدع مـا         كان النيب صلى اهللا   ( :عنها
  .)سوى ذلك

فاألفضل لإلمام يف دعاء ختم القرآن والقنوت حتري الكلمات اجلامعة          
 الـذي ورد    ))اللهم اهدنا فيمن هديت   (( :وعدم التطويل على الناس يقرأ    

يف حديث احلسن يف القنوت ويزيد معه ما يتيسر من الدعوات الطيبة كما             
 وهكـذا يف    ،لف وال يطول على الناس وال يشق عليهم       زاد عمر وال يتك   

 يبدأ ذلك حبمد اهللا     ،دعاء ختم القرآن يدعو مبا يتيسر من الدعوات اجلامعة        
والصالة على نبيه عليه الصالة والسالم وخيتم فيما يتيسر من صالة الليـل             

   .أو يف الوتر وال يطول على الناس تطويال يضرهم ويشق عليهم

 وهكـذا كـان     ،لسلف تلقاه اخللف عن السلف    وهذا معروف عن ا   
 تلقاه آخرهم عـن     ،مشائخنا مع حتريهم للسنة وعنايتهم ا يفعلون ذلك       

 .أوهلم وال خيفى على أئمة الدعوة ممن يتحرى الـسنة وحيـرص عليهـا             
فاحلاصل أن هذا ال بأس به إن شاء اهللا وال حرج فيه بل هو مستحب ملـا             

 وكـان أنـس     ،الوة كتاب اهللا عز وجل    فيه من حتري إجابة الدعاء بعد ت      
 فهكـذا  ،رضي اهللا عنه إذا أكمل القرآن مجع أهله ودعا يف خارج الصالة        

يف الصالة فالباب واحد ألن الدعاء مشروع يف الصالة وخارجها وجنس           
   .الدعاء مما يشرع يف الصالة فليس مبستنكر



  

 - ٣٥٦ -

عند آية  ومعلوم أن الدعاء يف الصالة مطلوب عند قراءة آية العذاب و          
الرمحة يدعو اإلنسان عندها كما فعل النيب عليه الصالة والسالم يف صالة            

 وإمنا الكالم إذا كـان يف       ،الليل فهذا مثل ذلك مشروع بعد ختم القرآن       
داخل الصالة أما يف خارج الصالة فال أعلم نزاعا يف أنه مستحب الـدعاء   

ثارة اآلن والبحث    لكن يف الصالة هو الذي حصل فيه اإل        ،بعد ختم القرآن  
فال أعلم عن السلف أن أحدا أنكر هذا يف داخل الصالة كما أين ال أعلم               
أحدا أنكره خارج الصالة هذا هو الذي يعتمد عليه يف أنه أمر معلوم عند              
السلف قد درج عليه أوهلم وآخرهم فمن قال إنه منكر فعليه الدليل وليس             

دليل على من أنكره وقال إنـه        وإمنا إقامة ال   ،على من فعل ما فعله السلف     
 هذا ما درج عليه سلف األمة وساروا عليـه وتلقـاه            ،منكر أو إنه بدعة   

 وجنس الـدعاء يف     ،خلفهم عن سلفهم وفيهم العلماء واألخيار واحملدثون      
ل فينبغـي أن    الصالة معروف من النيب عليه الصالة والسالم يف صالة اللي         

  .يكون هذا من جنس ذاك
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  م القرآنموضع دعاء خت

  )١(هل هو قبل الركوع أم بعده

   ما موضع دعاء ختم القرآن؟ وهل هو قبل الركوع أم بعد الركوع ؟ :س

 األفضل أن يكون بعد أن يكمل املعوذتني فإذا أكمل القرآن يدعو            :ج
سواء يف الركعة األوىل أو يف الثانية أو يف األخرية يعين بعد ما يكمل قراءة               

 مبا يتيسر يف أي وقت من الصالة يف األوىل منـها أو      القرآن يبدأ يف الدعاء   
 املهم أن يـدعو عنـد       ، كل ذلك ال بأس به     .يف الوسط أو يف آخر ركعة     

 والسنة أن ال يطول وأن يقتصر على جوامع الـدعاء يف  ،قراءة آخر القرآن  
   .القنوت ويف دعاء ختم القرآن

وقنت بعـد   وقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قنت قبل الركوع            
الركوع واألكثر أنه قنت بعد الركوع ودعاء ختم القـرآن مـن جـنس           
القنوت يف الوتر ألن أسبابه االنتهاء من ختم القرآن والشيء عند وجـود             

  سببه يشرع فيه القنوت عند وجود

                                                
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    ( :من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالة  ١

  ).والتراويح
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سببه وهو الركعة األخرية بعدما يركع وبعدما يرفع من الركوع لفعل النيب            
باب الدعاء يف ختم القرآن هو اية القرآن ألنه          وأس ،عليه الصالة والسالم  

نعمة عظيمة أنعم اهللا ا على العبد فهو أى كتاب اهللا وأكمله فمن هذه              
النعمة أن يدعو اهللا أن ينفعه دي كتابه وأن جيعله من أهله وأن يعينه على              
ذكره وشكره وأن يصلح قلبه وعمله ألنه بعد عمل صاحل كما يـدعو يف              

ة بعد ايتها من دعوات عظيمة قبل أن يسلم بعد أن مـن اهللا              آخر الصال 
عليه بإكمال الصالة وإائها وهكذا يف الوتر يدعو يف القنوت بعد إـاء             

   .الصالة وإكماهلا

  

  حكم تخصيص
  )١(دعاء معين لختم القرآن

هل هناك دعاء معني خلتم القرآن؟ وما صحة الدعاء املنسوب لشيخ            :س
   ية رمحه اهللا تعاىل؟اإلسالم ابن تيم

   مل يرد دليل على تعيني دعاء معني فيما نعلم ولذلك:ج

                                                
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    ( :من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالة  ١

  ).والتراويح
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 النافعة كطلب مغفـرة  .جيوز لإلنسان أن يدعو مبا شاء ويتخري من األدعية   
الذنوب والفوز باجلنة والنجاة من النار واالستعاذة مـن الفـنت وطلـب             

بحانه وتعـاىل   التوفيق لفهم القرآن الكرمي على الوجه الذي يرضي اهللا س         
والعمل به وحفظه وحنو ذلك ألنه ثبت عن أنس رضي اهللا عنه أنه كـان               

   .جيمع أهله عند ختم القرآن ويدعو

 .أما النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم يرد عنه شيء يف ذلك فيما أعلـم              
أما الدعاء املنسوب لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا فال أعلم صحة هذه             

ها مشهورة بني مشائخنا وغريهم ولكنين مل أقـف علـى          النسبة إليه ولكن  
   .ذلك يف شيء من كتبه واهللا أعلم
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  )١(تتبع الختمات في المساجد

   ما حكم تتبع اخلتمات يف املساجد؟ :س

 فإذا كانت رجاء قبول الدعاء ألن اهللا جل وعـال           ، هذا له أسبابه   :ج
ينتقل إىل املساجد    فالذي   ،قد وعد باإلجابة وقد جياب هذا وال جياب هذا        

إذا كان قصده خريا لعله يدخل يف هؤالء املستجاب هلـم يرجـو أن اهللا               
جييبهم ويكون معهم فال حرج يف ذلك إذا كان بنية صاحلة وقصد صـاحل              

   .ل دعاءهم وهو معهمبرجاء أن ينفعه اهللا بذلك ويق

  

                                                
واب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    اجل( :من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالة  ١

  ).والتراويح
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  حكم السفر إلى مكة

 )١(والمدينة لقصد حضور الختمة

   إىل مكة واملدينة لقصد حضور اخلتمة؟ ما حكم السفر :س

 للعمـرة أو للـصالة يف       ، السفر إىل مكة أو املدينة قربة وطاعـة        :ج
املسجد احلرام أو للصالة يف املسجد النبوي يف رمضان ويف غريه بإمجـاع             
املسلمني وال حرج يف هذا ألن حضور اخلتمة ضمن الصالة يف احلـرمني             

   .ىل خريوقد يكون معه عمرة فهو خري جير إ

  

                                                
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    ( :من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالة  ١

  ).والتراويح



  

 - ٣٦٢ -

  
  اإلمام  حكم سفر

  )١(للعمرة بعد ختم القرآن

ما رأي مساحتكم فيما يقوم به بعض األئمة من التوكيل ملن يقوم مقامه          :س
  يف الصالة يف آخر رمضان بعد ختم القرآن من أجل العمرة؟ 

 الذي يظهر يل التوسعة يف هذا وعدم التشديد وال سيما إذا تيسر             :ج
راءته وصالته مثل اإلمام أو أحسن من اإلمام فاألمر         نائب صاحل يكون يف ق    

يف هذا واسع جدا واملقصود أنه إذا اختار هلم إماما صاحلا ذا صوت حسن              
 أما كونه يعجل يف صالته أو يعجل يف ختمته على           ،وقراءة حسنة فال بأس   

 بل ينبغي له أن يصلي      ،وجه يشق عليهم من أجل العمرة فهذا ال ينبغي له         
 فيها الطمأنينة وفيها اخلشوع ويقرأ قراءة ال تشق عليهم ولو           صالة راكدة 

مل يعتمر ولو مل خيتم أيضا ملا يف ذلك من املصلحة العامة جلماعتـه وملـن            
   .يصلي خلفه

  

                                                
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    ( :من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالة  ١

  ).والتراويح
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  أيهما أفضل في نهار رمضان
  )١(قراءة القرآن أم صالة التطوع

   أيهما أفضل يف ار رمضان قراءة القرآن أم صالة التطوع ؟ :س

 كان من هديه صلى اهللا عليه وسلم يف شهر رمضان اإلكثار مـن          :ج
أنواع العبادات وكان جربيل يدارسه القرآن ليال وكان إذا لقيـه جربيـل         
أجود باخلري من الريح املرسلة وكان أجود الناس وأجود مـا يكـون يف              
رمضان وكان يكثر فيه من الصدقة واإلحسان وتالوة القـرآن والـصالة            

 هذا هدي الرسول صلى اهللا عليه وسـلم يف هـذا            ،عتكافوالذكر واال 
 أما املفاضلة بني قراءة القارئ وصالة املصلي        .الباب ويف هذا الشهر الكرمي    

تطوعا فتختلف باختالف أحوال الناس وتقدير ذلك راجـع إىل اهللا عـز             
   .وجل ألنه بكل شيء حميط

  

                                                
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    ( :لة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالةمن ضمن األسئ  ١

  ).والتراويح
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  أيهما أفضل قراءة القرآن

 )١(لمسجلةأم استماعه عبر األشرطة ا

أيهما أفضل قراءة القرآن أم االستماع إىل أحد القراء عرب األشـرطة             :س
   املسجلة؟

 األفضل أن يعمل مبا هو أصلح لقلبه وأكثر تأثريا فيه من القراءة أو              :ج
االستماع ألن املقصود من القراءة هو التدبر والفهم للمعىن والعمل مبا يدل            

ِكتاب أَنزلْنـاه ِإلَيـك     ﴿ : سبحانه عليه كتاب اهللا عز وجل كما قال اهللا       
ِإنَّ هذَا  ﴿ وقال عز وجل     )٢(﴾مبارك ِليدبروا آياِتِه وِليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ     

    مأَقْو ِدي ِللَِّتي ِهيهآنَ يوقال سبحانه    . اآلية )٣(﴾الْقُر ﴿    ِللَّـِذين وقُلْ ه
  . اآلية)٤(﴾آمنوا هدى وِشفَاٌء

  

                                                
اجلواب الصحيح من أحكـام صـالة الليـل    ( :من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته املنشورة يف رسالة  ١

  ).والتراويح
  .٢٩ اآلية ، سورة ص٢
  .٩ سورة اإلسراء االية ٣
  .٤٤ سورة فصلت اآلية ٤
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  تنبيه هام

  )١(حول كيفية صالة التراويح

بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على رسـول اهللا وعلـى آلـه             
   :وأصحابه ومن اهتدى داه أما بعد

فقد بلغين أن بعض أئمة املساجد وفقهم اهللا يف هذه الليايل يصلون يف             
م واحد وبلغـين أن     التراويح أربعا مجيعا بسالم واحد مث أربعا مجيعا بسال        

 هو مـراد    . ويعتقدون أن ذلك   .بعضهم يصلي الثمان مجيعا بسالم واحد     
كان النيب صلى   (( :عائشة رضي اهللا عنها حني قالت يف احلديث الصحيح        

اهللا عليه وسلم يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن مث يصلي أربعا             
   .ث احلدي)٢())فال تسأل عن حسنهن وطوهلن مث يصلي ثالثا

 والصواب أن مرادها أنه     ،وهذا الفهم خالف الصواب وخالف السنة     
يصلي أربعا يسلم من كل ثنتني وإمنا أرادت بـذلك وصـفهن باحلـسن       

  والطول ال أن بسالم واحد والدليل على

                                                
  .هـ١٤١٤ / ٩ / ١٩ من مكتب مساحته بتاريخ  صدرت١
  ).٣٢١( سبق خترجيه يف ص ٢
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كان النيب صلى   (( :ذلك ما ثبت عنها يف الصحيحني رضي اهللا عنها قالت         
ركعات يسلم من كل ركعـتني مث       اهللا عليه وسلم يصلي من الليل عشر        

   . وأحاديثها يفسر بعضها بعضا)١())يوتر بواحدة

 ويدل علـى  ،وال جيوز أن يفسر ما أمجل من حديثها بغري ما فسر منه       
ذلك أيضا ما ثبت يف الصحيحني من حديث ابن عمر رضي اهللا عنـهما              

ذا صالة الليل مثىن مثىن فـإ     (( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :قال
فهـذا  )) خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صـلى           

 واملعىن صلوا بالليل اثنتني     ،اخلرب من النيب صلى اهللا عليه وسلم معناه األمر        
   .اثنتني

فاملشروع للمؤمن واملؤمنة يف صالة الليل التقيد مبا أوضـحته الـسنة            
ثنتني من التيسري    وال خيفى ما يف السالم من كل ا        ،واحلذر مما خيالف ذلك   

   .والتسهيل على اجلماعة وعدم املشقة عليهم مع موافقة السنة

لكن لو أراد الرجـل أو املـرأة اإلتيـان بـثالث مجيعـا بـسالم                

                                                
 )صالة املـسافرين وقـصرها    ( ومسلم يف    ،)٢٤٧٩١( برقم   )باقي مسند األنصار  ( رواه اإلمام أمحد يف      ١

  .)١٣٣٤( برقم )الصالة( وأبو داود يف ،)١٢١١(برقم 
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 بسالم واحد فال بأس بذلك ألنه قـد  واحد وجلوس واحد أو مخس مجيعاً 
 ،صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك يف بعض األحيان             

هكذا لو أوتر بسبع مجيعا بسالم واحد فال بأس وإن أوتر بسبع وجلـس        و
يف السادسة وأتى بالتشهد األول مث قام إىل السابعة فال بأس ألنه قد صـح           

 وهكذا لو أوتر بتـسع      .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه فعل هذا وهذا         
ال بـأس   مجيعا وجلس يف الثامنة وأتى بالتشهد األول مث قام إىل التاسعة ف           

 ولكن األفـضل واألكمـل أن       .ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعل ذلك       
 وال جيوز أن يوتر بثالث كاملغرب حيـث         ،يسلم من كل ثنتني كما تقدم     

 ألن الرسـول    ؛جيلس يف الثانية وإن تشهد التشهد األول مث يقوم إىل الثالثة          
صيحة وبيان   ولوجوب الن  ،صلى اهللا عليه وسلم ى أن يشبه الوتر باملغرب        

 وصـلى   ،السنة والتواصي باحلق والتعاون على الرب والتقوى جرى حتريره        
   .اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
  مفيت عام اململكة العربية السعودية

  .ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء
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  هالتهجد في رمضان وغير

  )١(يكون بعد سنة العشاء الراتبة

 عند االنتهاء من صالة العشاء يقوم       : يقول يف سؤاله   . ج . م .األخ ص  :س
املصلون ألداء السنة قبل البدء يف صالة التراويح والسؤال يا مساحة الشيخ ملاذا     
ال يشرع اإلمام يف صالة التراويح بعد االستغفار والتهليل والتسبيح بدون أداء            

   سنة؟ركعيت ال

 السنة أن يكون التهجد يف رمضان وغريه بعد سنة العشاء الراتبـة            :ج
 وال فرق يف ذلـك بـني    .كما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعل ذلك        

   . وفق اهللا اجلميع.كون التهجد يف املسجد أو يف البيت

  

                                                
  .)الة العربية( من األسئلة املوجهة لسماحته من ١
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  رفع الصوت بالصالةحكم 
  )١( بين ركعات التراويح صلى اهللا عليه وسلمعلى النبي

 من اململكة العربية السعودية يسأل ويقـول مـا          .ح . م .السائل ص  :س
 والترضي عن اخللفاء الراشـدين بـني        ،حكم رفع الصوت بالصالة على النيب     

   ركعات التراويح ؟

 بل هو من البدع     ، من الشرع املطهر   - فيما نعلم  - ال أصل لذلك   :ج
 أصلح أوهلا وهو     ولن يصلح آخر هذه األمة إال ما       ، فالواجب تركه  ،احملدثة

   . واحلذر مما خالف ذلك، وما سار عليه سلف األمة،اتباع الكتاب والسنة

  

  ال إعادة لسنة الفجر
  )٢(إذا كان األذان بعد طلوع الفجر

دخلت املسجد يف صالة الصبح وصليت ركعتني وعند قيامي للركعة           :س
 ،سـنة الـصبح   وقد نويت يف صاليت تلك أا  ،الثانية قام املؤذن يؤذن للصالة    

   وعندما فرغت من،حيث قمت من مرتيل وهو يؤذن يف بعض املساجد
                                                

  . ضمن األجوبة اليت صدرت من مكتب مساحته عندما كان رئيسا للجامعة اإلسالمية من١
  . هـ١٤١٥ / ٥ / ١٣  يف )١١٠٥٣( العدد )جريدة البالد( نشرت يف ٢
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 ، قم صل سـنة الـصبح      : فقال يل شخص جبانيب    ،صاليت جلست اقرأ القرآن   
 ال جيوز ذلك إال أن تصلي مرة أخـرى حيـث            : فقال . إنين صليتها  :فقلت له 

    أرجو إفاديت عن ذلك ؟..املؤذن أذن وأنت تصلي

 الذي أذن وأنت تصلي سنة الفجر قد أخر األذان           إذا كان املؤذن   :ج
وصادف فعلك هلا بعد طلوع الفجر فقد أديت السنة ويكفي ذلـك وال             

 أما إذا كنت تشك يف ذلك وال تعلم هل املؤذن الـذي             ،حاجة أن تعيدها  
 فاألحوط  ،أذن وأنت يف الصالة هل أذانه بعد الصبح أو عند طلوع الفجر           

 حىت تكون أديتهما بعد طلـوع الفجـر         ،نيلك واألفضل أن تعيد الركعت    
   .يقينا

  

  )١(إذا أقيمت الصالة فال صالة إال المكتوبة

هناك من يدخل والصالة تقام ولكنه يعرف من اإلمام أنـه يطيـل يف      :س
   الركعة األوىل فيصلي ركعيت الفجر قبل أن يدخل مع اإلمام فما حكم ذلك ؟

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       هذا ال جيوز ألن السنة الثابتة عن رس        :ج
  تدل على أن املأموم إذا دخل واإلمام قد دخل

                                                
  .)نور على الدرب( من برنامج ١
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يف الصالة أن يصف وال يصلي راتبة الفجر وال غريها بل يصف مع اإلمام              
إذا أقيمت الصالة فال صـالة      (( :ملا ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        

ل واإلمام   خرجه مسلم يف صحيحه فالواجب على من دخ        )١())إال املكتوبة 
قد أقام الصالة أن يصلي مع اإلمام ويؤجل السنة إىل ما بعد الـصالة أو                
بعد طلوع الشمس أما أن يصليها واإلمام يصلي فهذا ال جيوز للحـديث             

   .املذكور

  

 أرى بعض املصلني وخاصـة مـن        : يقول يف سؤاله   . س . ع .األخ ع  :س
إلمام قد شرع يف الصالة  إخواننا الباكستانيني إذا دخل املسجد لصالة الفجر وا       

فإنه ال يدخل معه مباشرة وإمنا يصلي ركعيت الفجر قبل الدخول معه فما حكم              
   فعلهم هذا جزاكم اهللا خريا ؟

 هذا الفعل ال جيوز والواجب على من دخل املسجد واإلمام قـد             :ج
 وال جيوز له أن يشتغل بتحية املسجد وال         .شرع يف الصالة أن يدخل معه     

إذا أقيمت الصالة فال صالة إال      (( :ول النيب صلى اهللا عليه وسلم     بالراتبة لق 
   .خرجه مسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)) املكتوبة

                                                
 بـرقم  )صالة املسافرين وقصرها( ومسلم يف  )٩٥٦٣( برقم   )باقي مسند املكثرين  ( رواه اإلمام أمحد يف      ١
  .)١٢٦٦( برقم )الصالة( وأبو داود يف ،)٧١٠(
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 ويشرع ملن فاتته سـنة الفجـر أن         .وال فرق بني راتبة الفجر وغريها     
 أو بعد ارتفاع الشمس كما صحت بذلك السنة عن          ،يصليها بعد الصالة  

   . واهللا ويل التوفيق.صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

  

نالحظ بعض الناس إذا دخل املسجد لصالة الفجـر وقـد أقيمـت        :س
الصالة يصلي ركعيت الفجر مث يلحق باإلمام فما حكم ذلك ؟ وهل األفضل أن              

  )١(يصليهما بعد الفجر مباشرة أو ينتظر طلوع الشمس؟

 أن يصلي راتبـة أو       ال جيوز ملن دخل املسجد وقد أقيمت الصالة        :ج
حتية املسجد بل جيب عليه أن يدخل مع اإلمام يف الصالة احلاضرة لقـول              

خرجه اإلمام مسلم يف    )) إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة      (( :النيب
 مث هو خمـري إن شـاء        . وهذا احلديث يعم صالة الفجر وغريها      .صحيحه

 بعد ارتفاع الشمس وهـو   خرها إىل ما  أصلى الراتبة بعد الصالة وإن شاء       
 ألنه قد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يدل علـى هـذا                ؛األفضل
   . واهللا ويل التوفيق،وهذا

  

                                                
  .حممد الشايع يف كتاب/  طبعها األخ ، من ضمن أسئلة موجهة إىل مساحته١
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  )١(وقت سنة الفجر

أذهب إىل صالة الفجر دائما وأجد الصالة قد أقيمت وأنا مل أصـل              :س
  هل مسموح يل أن أصليها بعد انتهاء الـصالة؟ أي بعـد            ..ركعيت الفجر بعد  

تسليم اإلمام ؟ وإذا انتظرت حىت تطلع الشمس هل ينقص ذلك من أجـري              
   .شيئا مع العلم أن ركعيت الفجر مها خري من الدنيا وما فيها كما ورد يف األثر

 إذا مل يتيسر للمسلم أداء سنة الفجر قبل الصالة فإنه خيـري بـني               :ج
ن الـسنة قـد     أدائها بعد الصالة أو تأجيلها إىل ما بعد ارتفاع الشمس أل          

 لكن تأجيلها أفـضل     ،ثبتت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم باألمرين مجيعا        
 أمـا   ،إىل ما بعد ارتفاع الشمس ألمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بـذلك            

ه الصالة والسالم ما يدل علـى       فعلها بعد الصالة فقد ثبت من تقريره علي       
  .ذلك

  

                                                
  . هـ١٤١٥ يف ربيع اآلخر )١١٤٩٧( العدد )املدينة( نشرت يف جريدة ١
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  )١(إذا فاتتين سنة الفجر فمىت أقضيها؟ :س

 إذا فاتت سنة الفجر فاملسلم خمري وهكذا املسلمة إن شاء صـالها        :ج
بعد الصالة وإن شاء صالها بعد ارتفاع الشمس وهو أفضل وكل هـذا             

 فقد ورد عنه صلى اهللا عليه وسلم بأنه رأى من يصلي بعد             ،ورد عن النيب  
صالة الفجر فأنكر عليه فقال يا رسول اهللا إا سنة الفجر فسكت عنـه              

   . عليه وسلمصلى اهللا

وجاء عنه صلى اهللا عليه وسلم األمر بقضائها بعد ارتفاع الـشمس            
   .وكل هذا حبمد اهللا جائز

  

  )٢(ىالتحية للمسجد سنة ال تقض

ما حكم من أتى بركعتني بعد صالة الفجر وهل جتب على من فاتتـه               :س
   حتية املسجد قبل الصالة ومىت وقتها ؟

تسقط عن املسلم إذا دخل وهم       التحية للمسجد سنة ال تقضي و      :ج
   وإذا مل يصل الراتبة يف،يصلون وتكفيه الفريضة

                                                
  ).٨٦٦( الشريط رقم )نور على الدرب( من برنامج ١
  ).نور على الدرب( من برنامج ٢
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بيته أي سنة الفجر وجاء واإلمام قد دخل يف الصالة فإنه خمـري إن شـاء                
صالها بعد الصالة وإن شاء صالها بعد ارتفاع الشمس كما ثبت ذلـك             

ة فإنـه   عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أما إن جاء واإلمام مل يقم الـصال             
   .يصلي الراتبة وتكفيه عن حتية املسجد

  

  )١(الراتبة تكفي عن تحية المسجد

إذا دخل الرجل املسجد يريد صالة الفجر بعد طلوع الفجـر فهـل          :س
   .يشرع له أن يصلي حتية املسجد مث يصلي الراتبة أم تكفي إحدامها عن األخرى

تحية كما لـو   املشروع يف مثل هذا أن يصلي الراتبة وتكفي عن ال  :ج
دخل املسجد والفريضة تقام فإنه يدخل مع اإلمام وتكفيه الفريضة عـن            

إذا أقيمت الـصالة فـال      (( :حتية املسجد لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم       
   .خرجه مسلم يف صحيحه)) صالة إال املكتوبة

وألن املقصود أن ال جيلس املسلم يف املسجد حىت يصلي ما تيسر من              
وجد ما يقوم مقام التحية كفى ذلك كالفريـضة وصـالة           الصلوات فإذا   

   .الراتبة وصالة الكسوف وحنو ذلك
                                                

  .)نور على الدرب(مج  من برنا١
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  السنة لمن دخل المسجد
 )١(واإلمام يصلي أن يدخل معه مباشرة

 بعض املـصلني إذا دخـل       : من جدة يقول يف سؤاله     . ا . ع . ا .األخ :س
 يـدخل    صلى ركعتني منفردا حتية املـسجد مث       ،لصالة التراويح واإلمام يصلي   

بعدها مع اإلمام يف صالة التراويح فهل فعله هذا موافق للسنة؟ نرجو اإلفـادة             
   .جزاكم اهللا خريا

 السنة ملن دخل واإلمام يصلي يف الفريضة أو يف التـراويح أو يف              :ج
 ألن  ، وال يصلي حتية املسجد    ،صالة الكسوف أن يدخل مع اإلمام مباشرة      

 واهللا  .م خالفا يف هذا بني أهل العلـم        وال أعل  .الصالة القائمة تكفي عنها   
   .ويل التوفيق

  

                                                
  ).الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  ١
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  من قام بعد طلوع الفجر

  )١(فإنه يصلي السنة ثم الفريضة

ما حكم سنة الفجر إذا قام املسلم للصالة بعد طلوع الفجـر هـل               :س
يستحب أن يؤديها أم جيب عليه أن يؤدي صالة الفجر على الفور مث يـصلي               

  سنتها؟ 

 يقدم سنة الفجر فيصليها يف البيت مث خيـرج إىل    السنة للمؤمن أن   :ج
املسجد فإذا جاء والصالة مل تقم صلى حتية املسجد ركعتني هذا هو السنة             
فإن مل يصل يف البيت بل جاء إىل املسجد صلى السنة الراتبة يف املـسجد               
ركعتني عن حتية املسجد وإن نوامها مجيعا فال بأس أعـين سـنة الفجـر               

اتته هذه السنة بأن نام مثال ومل يستيقظ إال بعـد طلـوع   والتحية أما إن ف 
الفجر فإنه يبدأ بسنة الفجر مث يصلي الفريضة كما فعل النيب صلى اهللا عليه              

   .وسلم ملا نام هو وأصحابه يف بعض األسفار عن صالة الفجر

  

  
                                                

  .)نور على الدرب( من برنامج ١
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  )١(حديث من صلى الصبح في جماعة

 أن من صلى    :ناهورد عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم حديث ما مع          :س
صالة الصبح يف مجاعة وجلس يذكر اهللا حىت تطلع الشمس مث صلى ركعـتني              

   فإن ذلك يعدل حجة وعمرة تامتني هل هذا صحيح؟

   . والصواب أنه حديث حسن لكثرة طرقه، يف صحته خالف:ج

  

  )٢(د الصالةعتغيير المكان ألداء السنة ب

الـصالة مـا يـدل علـى     هل ورد يف تغيري املكان ألداء السنة بعد       :س
   استحبابه؟

 مل يرد يف ذلك فيما أعلم حديث صحيح ولكن كان ابن عمـر              :ج
رضي اهللا عنهما وكثري من السلف يفعلون ذلك واألمر يف ذلـك واسـع          

   . وقد ورد فيه حديث ضعيف عند أيب داود رمحه اهللا.واحلمد هللا

                                                
  . هـ١٤١٧ / ١ / ٧ يف )١٠٨٧٧( العدد )جريدة عكاظ( نشرت يف ١
  .حممد الشايع يف كتاب/  طبعها األخ ، من ضمن أسئلة موجهة إىل مساحته٢
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 ، الصاحل وقد يعضده فعل ابن عمر رضي اهللا عنهما ومن فعله من السلف           
   .واهللا ويل التوفيق

  

  )١(الحكمة من تغيير المكان ألداء السنة

ما احلكمة يف أن املصلي إذا انتهى من أداء الصالة وقام يؤدي السنة              :س
   غري مكانه إىل مكان آخر غري الذي صلى فيه الفريضة؟

 مل يثبت يف تغيري املكان حديث صحيح عن النيب صلى اهللا عليـه              :ج
 وقد ذكـر    . وإمنا ورد يف ذلك بعض األحاديث الضعيفة       ،علموسلم فيما ن  

بعض أهل العلم أن احلكمة يف ذلك على القول بشرعيته هي شهادة البقاع          
   . واهللا سبحانه أعلم وهو احلكيم العليم،اليت يصلى فيها

  

                                                
  .)١٢٢(ء الثاين ص  اجلز،)كتاب الدعوة( نشرت يف ١
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 )١(السنن الرواتب

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ومـن         
   : داه أما بعداهتدى

 ونـصيحيت   ،فهذه فائدة مهمة حول رواتب الصالة وبقيـة النوافـل         
إلخواين املسلمني احملافظة عليها وعلى كل ما شرع اهللا مع أداء الفـرائض             

   .وترك احملارم

قد دلت سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على شرعية الرواتـب             
لنيب صلى اهللا عليه وسلم أن       وقد أخرب ا   ، وفيها فوائد كثرية   ،بعد الصلوات 

من حافظ على ثنيت عشرة ركعة تطوعا يف يومه وليلته بين له ن بيت يف               
 ، وذهب بعض أهل العلم إىل أا عشر       ، والرواتب اثنتا عشرة ركعة    ،اجلنة

 ،ولكن ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم ما يدل على أا اثنتا عشرة ركعـة              
كان النيب  ( :قالت عائشة رضي اهللا عنها     ،وعلى أن الراتبة قبل الظهر أربع     

   أما ابن)٢()صلى اهللا عليه وسلم ال يدع أربعا قبل الظهر

                                                
الـسنن  ( هـ عن    ١٤١٥ / ٧ / ٢٦ تعليق لسماحته على كلمة ألقيت يف مسجد اإلفتاء يوم األربعاء            ١

  )الرواتب
 ،)١٧٣٧( بـرقم    )قيام الليل وتطوع النهار   ( والنسائي يف    ،)١١١٠( برقم   )اجلمعة( رواه البخاري يف     ٢

  ).٢٣٩٩٢( برقم )باقي مسند األنصار(وأمحد يف 
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عمر رضي اهللا عنهما فثبت عنه أا عشر وأن الراتبـة قبـل الظهـر               
 ، ولكن عائشة وأم حبيبة رضي اهللا عنـهما حفظتـا أربعـا       ،ركعتان

ـ    .والقاعدة أن من حفظ حجة على من مل حيفظ         تقرت  وبـذلك اس
 وثنتني بعد   ، وثنتني بعدها  ، أربعا قبل الظهر   :الرواتب اثنيت عشرة ركعة   

   . وثنتني قبل صالة الصبح، وثنتني بعد العشاء،املغرب

ففي هذه الرواتب فوائد عظيمة واحملافظة عليها من أسباب دخول          
 فهـي تطـوع     ،اجلنة والنجاة من النار مع أداء الفرائض وترك احملارم        

 ،كنها مثل ما جاء يف احلديث تكمل ـا الفـرائض          وليست فريضة ل  
 وفيها التأسي بالنيب عليـه الـصالة        ،وهي من أسباب حمبة اهللا للعبد     

 فينبغي للمؤمن احملافظة عليها والعناية ا كما اعتىن ا النيب           ،والسالم
 ومع التهجد بالليـل والـوتر       ،عليه الصالة والسالم مع سنة الضحى     

 لكن لو فاتت سنة الظهر فالـصواب أـا ال           ،لهفاملؤمن يعتين ذا ك   
 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قضى سنة          ؛ بعد خروج وقتها   ىتقض

  الظهر البعدية بعد العصر سألته أم سلمة عن ذلك
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  .)١())ال(( :قالت أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال

 ، أعين قضاءها بعد العـصر     ،فهي من خصائصه عليه الصالة والسالم     
 وتقضى بعد طلـوع الـشمس إذا      ، الفجر فإا تقضي بعد الفجر     أما سنة 

 ألنه قد جاء يف األحاديث ما يدل على قـضائها بعـد           ،فاتت قبل الصالة  
   . وقضائها بعد طلوع الشمس وارتفاعها،الصالة

 إن ترك الرواتب فسوق فهو قـول لـيس   :وأما قول بعض أهل العلم   
لى الصلوات الفريضة وتـرك      فمن حافظ ع   ، ألا نافلة  ؛ بل هو خطأ   ،جبيد

   .املعاصي فليس بفاسق بل هو مؤمن سليم عدل

 قـول   : إا من شرط العدالة يف الشهادة      :وهكذا قول بعض الفقهاء   
 ولكن  .مرجوح فكل من حافظ على الفرائض وترك احملارم فهو عدل ثقة          

من صفة املؤمن الكامل املسارعة إىل الرواتـب وإىل اخلـريات الكـثرية             
 وبذلك يكون من املقربني ألن املؤمنني يف هذا الباب ثالثة           .ة إليها واملسابق
 كما قال جل وعـال يف       . وسابق باخلريات  ، ومقتصد ، ظامل لنفسه  :أقسام

ثُم أَورثْنا الِْكتاب الَِّذين اصطَفَينا ِمن ِعباِدنا فَِمنهم ظَاِلم         ﴿ :سورة فاطر 
   وهو صاحب املعاصي)٢(﴾ِلنفِْسِه

                                                
  .)٢٦١٣٨( برقم )باقي مسند األنصار(إلمام أمحد يف  رواه ا١
  .٣٢ سورة فاطر من اآلية ٢
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﴿ ِصدقْتم مهِمنوهو الرب الذي حافظ على الفرائض وترك احملـارم          )١(﴾و 
 وهو الذي اجتهد يف الطاعات النافلة مـع         )٢(﴾وِمنهم ساِبق ِبالْخيراتِ  ﴿

 وأما الظـامل    ، واملقتصد يف الرتبة الوسطى    ،الفرائض وهو األعلى يف املرتبة    
 إذا مات على ظلمه     ،ت مشيئة اهللا   فالعاصي حت  ،لنفسه فهو يف الرتبة الدنيا    

 ومىت  ،لنفسه باملعاصي فهو حتت املشيئة إن شاء اهللا غفر له وإن شاء عذبه            
 وال ،دخل النار مل خيلد فيها بل يعذب على قدر معاصيه مث خيـرج منـها         

 واملقصود أن هـذه الرواتـب       ،خيلد يف النار إال الكفرة نسأل اهللا العافية       
 ، ومن أعمال السابقني إىل اخلـريات      ،اإلميانوسائر التطوعات من كمال     

وهلذا ملا سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اإلسالم فـسره بالـشهادتني              
ال (( :والصالة والزكاة والصيام واحلج فقال السائل هل علي غريها؟ قـال        

  .)٣())إال أن تطوع

فدل ذلك على أن الرواتب وغريها من النوافل كلها تطوع وليست           
هلذا قال صلى اهللا عليه وسلم يف حق السائل ملا أدبر قـائال لـن                و .واجبة

  أفلح إن ((أزيد على ذلك وال أنقص 

                                                
  .٣٢ سورة فاطر من اآلية ١
  .٣٢ سورة فاطر من اآلية ٢
  .)١٢( برقم )اإلميان( ومسلم يف ،)٢٤٨١( برقم )الشهادات( رواه البخاري يف ٣
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 فعلم بذلك أن التطوع ليس شرطا يف العدالة وليس شـرطا يف             )١())صدق
 ومـضاعفة   ،اإلميان ولكنه من املكمالت ومن أسـباب اخلـري العظـيم          

نسأل اهللا لنـا وجلميـع       ، ومن أسباب دخول اجلنة مع املقربني      ،احلسنات
   .املسلمني التوفيق واهلداية وحسن اخلامتة

  

  )٢(قضاء السنن الرواتب

 هل جيوز قضاء السنن الرواتب بعـد فـوات أوقاـا أو           ، ت . ن .أ :س
   .تسقط؟ أفتونا جزاكم اهللا خرياً

 بعد الـصالة أو     ى تسقط إذا فات وقتها إال سنة الفجر فإا تقض         :ج
النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه قضوها مـع         بعد طلوع الشمس ألن     

 وألنه صلى اهللا عليـه      ، ملا ناموا عن الفجر يف بعض أسفاره       ،صالة الفجر 
 وألنه صلى   ،وسلم أمر من فاتته سنة الفجر أن يقضيها بعد طلوع الشمس          

 .اهللا عليه وسلم رأى من يقضيها بعد صالة الفجر فلم ينهه عـن ذلـك              
   بعد صالة الظهر معى إذا فاتت تقضوهكذا راتبة الظهر األوىل

                                                
  ).١٢(برقم  )اإلميان( ومسلم يف ،)٢٤٨١( برقم )الشهادات( رواه البخاري يف ١
  . يف جملس مساحته، سؤال موجه من سائل من الرياض٢
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 .الراتبة البعدية ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا فاتته قضاها بعد الـصالة             
   .واهللا ويل التوفيق

  )١(وقت راتبة الظهر وعدد ركعاتها

هل سنة صالة الظهر قبلها أم بعدها وهل هي ثنتان أو أربع أفيـدونا               :س
   أفادكم اهللا؟

 صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يصلي يف اليوم           ثبت عن رسول اهللا    :ج
 ثنتني قبل الظهر وثنتني بعدها وثنـتني  :والليلة عشر ركعات يواظب عليها    

 رواه الشيخان يف    .بعد املغرب وثنتني بعد العشاء وثنتني قبل صالة الصبح        
   .الصحيحني من حديث ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما

أنه (( :ن النيب صلى اهللا عليه وسلم     وثبت عن عائشة رضي اهللا عنها ع      
 رواه البخاري يف الصحيح فاألفضل أن       )٢())كان ال يدع أربعا قبل الظهر     

يصلي املؤمن واملؤمنة أربع ركعات قبل الظهر وثنتني بعدها حلديث عائشة           
 وإن صلى أربعا بعد الظهر مع أربع قبلها كان األفضل ملـا روى          ،املذكور

  ن األربع بإسناد اإلمام أمحد وأصحاب السن

                                                
  .)٦٤( الشريط رقم ،)نور على الدرب( من برنامج ١
  .)٣٨٠( سبق خترجيه يف ص ٢
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 :حسن عن أم حبيبة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم قـال       
من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمـه اهللا علـى    ((

 وهذه تسمى الرواتب وهـي املـذكورة يف         . وهذا فضل عظيم   ،)١())النار
يوم وليلة بين   من صلى اثنيت عشرة ركعة يف       (( :قوله صلى اهللا عليه وسلم    

 أخرجه مسلم عن أم حبيبة وأخرجـه الترمـذي     )٢())ن بيت يف اجلنة    له
أربعا قبل الظهر وركعتني بعـدها وركعـتني بعـد     ((بإسناد حسن وزاد    

  .)٣())املغرب وركعتني بعد صالة العشاء وركعتني قبل صالة الفجر

  

  )٤(الصالة قبل العصر

 فهـل   ، أربع ركعـات    أصلي قبل العصر   : من اخلرج يقول   . ح .ص :س
  أفصل بينهما أم أمتها أربعا مث 

                                                
 واإلمـام أمحـد يف      ،)١٠٧٧( برقم   )الصالة( وأبو داود يف     ،)٣٩٣( برقم   )الصالة( رواه الترمذي يف     ١
  .)٢٥٥٤٧( برقم )باقي مسند األنصار(
  ).١١٩٨( برقم )صالة املسافرين(واه مسلم يف  ر٢
  .)٣٨٠( برقم )الصالة( رواه الترمذي يف ٣
  . هـ١٤١٧ / ٥ / ١٤ يف )١٥٦٠( العدد )جملة الدعوة( نشرت يف ٤
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   . والسالم عليكم.أسلم ؟ أفيدونا

 يشرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل العصر أربع ركعـات            :ج
رحـم اهللا امـرأ     (( :يسلم من كل اثنتني لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم         

ة الليـل  صـال (( : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم)١())صلى قبل العصر أربعا   
   . واهللا ويل التوفيق)٢())والنهار مثىن مثىن

  

  )٣(المشروع صالة ركعتين بين كل أذانين

 دخلت املسجد قبـل أذان  : الرياض يقول يف سؤاله- . ع. ن.من ع  :س
 وبعد أن   ،صالة العصر بربع ساعة وصليت حتية املسجد وجلست أقرأ القرآن         

  أذن املؤذن قام

                                                
  ).١٠٧٩( برقم )الصالة( وأبو داود يف ،)٣٩٥( برقم )الصالة( رواه الترمذي يف ١
 بـرقم   )الصالة( ورواه الترمذي يف     ،)٤٧٧٦( برقم   )حابةمسند املكثرين من الص   ( رواه اإلمام أمحد يف      ٢
 ).١٦٦٦( بـرقم    )قيام الليل وتطوع النهار   ( والنسائي يف    ،)٥٩٧( ويف اجلمعة برقم     ،)٤٢٩( و   )٤٢٤(

  ).١٣٢٢( برقم )إقامة الصالة والسنة فيها( وابن ماجه يف ،)١٢٩٥( برقم )الصالة(وأبو داود يف 
  ).الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة من ٣
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كعتني ثانيتني غري حتية املسجد وكان جبـانيب        أكثر من يف املسجد وصلوا ر     
 نرجو إيـضاح حكـم      ،طالب علم مل يقم ألدائها فلم أقم أنا أيضا ألدائها         

الشرع املطهر فيما حصل وهل هناك فرق بني كوا صالة العصر أو غريها             
   من الصلوات ؟

 سـواء   ، املشروع لكل مسلم أن يصلي ركعتني بني األذانني        :ج
 :تبة أو غري راتبة لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم          كانت الركعتان را  

ملن (( :مث قال يف الثالثة   )) بني كل أذانني صالة بني كل أذانني صالة       ((
 واملراد باألذانني   . متفق على صحته وهذا يعم مجيع الصلوات       )١())شاء

   .األذان واإلقامة

فدل هذا احلديث وما جاء يف معناه على شرعية صالة الـركعتني            
 وإذا كانت راتبة كسنة الفجر والظهر كفـت إال األذان         ، األذانني بني

 فإنه ال يشرع للخطيب وال غريه       ،الذي بني يدي اخلطيب يوم اجلمعة     
 ألن الرسول صلى اهللا عليه      ؛من اجلالسني أن يصلوا بني هذين األذانني      

وسلم مل يفعله وهكذا أصحابه رضي اهللا عنهم واحلكمة يف ذلك واهللا            
م أعلم أ  

                                                
 و  )٦٢٤( بـرقم    )األذان( والبخـاري يف     ،)٢٠٠٢١( بـرقم    )مسند البصريني ( رواه اإلمام أمحد يف      ١
  ).٨٣٨( برقم )صالة املسافرين وقصرها( ومسلم يف ،)٦٢٧(
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مأمورون بالتهيؤ للخطبة أما من دخل املسجد واإلمام خيطـب فإنـه ال             
 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر        ،جيلس حىت يصلي ركعتني حتية املسجد     

إذا (( : ولعموم قوله صلى اهللا عليه وسـلم ،بذلك من دخل واإلمام خيطب 
 متفـق علـى   )١())دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعـتني     

   . واهللا ويل التوفيق،هصحت

  

  )٢(صالة النافلة مثنى مثنى

كربت ألداء السنة الراتبة قبل صالة الظهر ونويت أن أصليها أربـع             :س
ركعات بتسليمة واحدة وبعد أدائي لركعة واحدة أقيمت الصالة فهـل أغـري     

   .النية وأصليها ركعتني أم أقطعها؟ أفتونا جزاكم اهللا خريا

إذا أقيمت الـصالة  (( :اهللا عليه وسلم أنه قال ثبت عن النيب صلى   :ج
 فاملشروع لـك إذا     ، أخرجه مسلم يف صحيحه    )٣())فال صالة إال املكتوبة   

  أقيمت الصالة وأنت يف نافلة أن

                                                
  ).٢٨٧( سبق خترجيه يف ص ١
  .  هـ١٤١٤ يف مجادى األوىل )الة العربية( نشرت يف ٢
  .)٣٧١( سبق خترجيه يف ص ٣
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 كما أن املشروع للمسلم أن يصلي النافلة        ، هلذا احلديث الشريف   ،تقطعها
صالة الليل مـثىن    (( :مثىن مثىن ليال وارا لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم         

صالة الليل والنهار مثىن    (( : ويف رواية صحيحة   ،متفق على صحته  )) مثىن
 لكن لو أقيمـت     ،خرجها اإلمام أمحد وأهل السنن بإسناد صحيح      )) مثىن

الصالة وهو يف الركوع األخري من النافلة أو يف السجود األخري فاألفـضل           
 واهللا  ،قل الصالة ركعة واحدة   إمتامها ألنه مل يبق منها إال أقل من ركعة وأ         

   .ويل التوفيق

  )١(الراتبة في السفر

  يف السفر وما الدليل      )السنن الرواتب (هل تسقط مشروعية الراتبة        :س
   .على ذلك؟ أفيدونا أفادكم اهللا

 ألنـه   ، املشروع ترك الرواتب يف السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر          :ج
ديث ابن عمر وغريه أنه كـان       ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من ح        

 أما النوافـل املطلقـة      ،يدع الرواتب يف السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر        
فمشروعة يف السفر واحلضر وهكذا ذوات األسباب كسنة الوضوء وسنة          

  الطواف وصالة الضحى 

                                                
  ).١٢٢( اجلزء الثاين ص ،)كتاب الدعوة( نشرت يف ١
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   . واهللا ويل التوفيق،والتهجد يف الليل ألحاديث وردت يف ذلك

  

 فمـن   ،السنن الرواتب مع القصر يف السفر     اختلفوا يف أفضلية فعل      :س
 وقد قصرت الفريضة فماذا ترون      ، ومن قائل ال يستحب    ،قائل يستحب فعلها  

  . )١(يف ذلك؟ وكذا يف فضل النوافل املطلقة كصالة الليل؟

 السنة للمسافر ترك راتبة الظهر واملغرب والعشاء مع اإلتيان بسنة           :ج
لم يف ذلك وهكذا يشرع له التهجد       الفجر تأسيا بالنيب صلى اهللا عليه وس      

 .يف الليل والوتر يف السفر ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يفعل ذلـك         
وهكذا مجيع الصلوات املطلقة وذوات األسباب كسنة الـضحى وسـنة           

   .الوضوء وصالة الكسوف

وهكذا يشرع له سجود التالوة وحتية املـسجد إذا دخـل املـسجد          
   . يصلي التحيةللصالة أو لغرض آخر فإنه

  

                                                
  .حممد الشايع يف كتاب/  طبعها األخ ، من ضمن أسئلة موجه إىل مساحته١
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  )١(قطع الراتبة إذا أقيمت الصالة

 هل  . فلما كرب أقيمت الصالة    ،رجل دخل املسجد ألداء سنة الظهر      : س
   .يقطع الرجل صالته أو يكملها؟ أرجو توضيح هذه املسالة

 ، إذا أقيمت الصالة وبعض اجلماعة يصلي حتية املسجد أو الراتبـة           :ج
 لقول النيب صـلى اهللا      ،اد لصالة الفريضة  فإن املشروع له قطعها واالستعد    

   .رواه مسلم)) قيمت الصالة فال صالة إال املكتوبةأإذا (( :عليه وسلم

يا أَيهـا   ﴿ :وذهب بعض أهل العلم إىل أنه يتمها خفيفة لقوله تعاىل         
 )٢(﴾مالَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وال تبِطلُـوا أَعمـالَكُ          

   .ومحلوا احلديث املذكور على من بدأ يف الصالة بعد اإلقامة

 ألن احلديث املذكور يعـم احلـالني وألنـه         ،والصواب القول األول  
وردت أحاديث أخرى تدل على العموم وعلى أنه صلى اهللا عليه وسـلم             

  .قال هذا الكالم ملا رأى رجال يصلي واملؤذن يقيم الصالة

                                                
  ).١٢١( اجلزء الثاين ص ،)كتاب الدعوة( نشرت يف ١
  .٣٣ سورة حممد اآلية ٢
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فهي عامة واحلديث خاص واخلاص يقضي علـى        أما اآلية الكرمية       
 لكن  ، احلديث  ومصطلح العام وال خيالفه كما يعلم ذلك من أصول الفقه        

 ألن  ،لو أقيمت الصالة وقد ركع الركوع الثاين فإنه ال حرج يف إمتامهـا            
   . واهللا ويل التوفيق،الصالة قد انتهت ومل يبق منها إال أقل من ركعة

  

  شرح حديث إذا أقيمت
  )١(ة فال صالة إال المكتوبةالصال

إذا أقيمت الصالة فـال     (( :نرجو من فضيلتكم شرحا مبسطا حلديث      :س
  .))صالة إال املكتوبة

 ومعىن إذا أقيمـت     . احلديث على ظاهره رواه مسلم يف الصحيح       :ج
الصالة أي إذا شرع املؤذن يف اإلقامة فإن الذي يصلي يقطع صالة النافلة             

ة املسجد يقطعها ويشتغل باالستعداد للدخول يف       سواء كانت راتبة أو حتي    
 وليس له الدخول يف الصالة بعدما أقيمت الصالة بـل يقطـع             .الفريضة

 ألن الفريـضة   ؛ةالصالة اليت هو فيها وميتنع من الدخول يف صالة جديـد          
   .أهم

                                                
  .)نور على الدرب( من برنامج ١



  

 - ٣٩٤ -

   .هذا هو معىن هذا احلديث الصحيح يف أصح قويل العلماء

فة وال يقطعهـا وحيتجـون بقولـه        وقال بعض أهل العلم يتمها خفي     
يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسـولَ وال          ﴿ :سبحانه وتعاىل 

الَكُممِطلُوا أَعب١(﴾ت(.  

لكن من قال يقطعها وهو القول الصحيح كما تقدم جييب عن اآليـة             
ام وال خيالفه وهـذه     الكرمية بأا عامة وهذا خاص واخلاص يقدم على الع        

 وقيل املـراد باآليـة      .قاعدة جليلة معروفة عند أهل العلم وأمثلتها كثرية       
النهي عـن إبطاهلـا      ﴾وال تبِطلُوا أَعمالَكُم  ﴿ :املذكورة وهي قوله تعاىل   
   .بالردة وهذه ليست ردة

وبكل حال فاآلية عامة وقطع الصالة اليت هو فيها عند إقامة الـصالة             
ص واخلاص خيص العام وال خيالفه ويقضي عليه وهذا هو الـذي      دليلها خا 

 أنه إذا كان املصلي يف النافلة وأقيمـت الـصالة فإنـه             :نعتقده ونفيت به  
يقطعها وال يتمها إال إذا كان يف آخرها قد ركع الركـوع الثـاين أو يف                

 ألن أقل الصالة ركعة ومل يبق إال أقل         ،السجود أو يف التحيات فإنه يتمها     
 وهذا هو األفضل وال خيالف هذا       .ها فإمتامها ال خيالف احلديث املذكور     من

   .احلديث الصحيح
                                                

 .٣٣ سورة حممد اآلية ١
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 )١(وقت صالة الضحى

 أي بعد شروق الشمس     ،إنين أصلي صالة الضحى بعد صالة الفجر       :س
    فهل هذا صحيح ؟، وأحيانا أصليها قبل الظهر،مباشرة

 إىل  ، صالة الضحى يدخل وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمـح          :ج
   .وقوف الشمس قبل الزوال

 لقول الـنيب    ، وهذه صالة األوابني   ،واألفضل صالا بعد اشتداد احلر    
 أخرجـه   )٢())صالة األوابني حني ترمض الفصال    (( :صلى اهللا عليه وسلم   

 ومعىن تـرمض تـشتد عليهـا    ، والفصال أوالد اإلبل،مسلم يف صحيحه  
   . وهي حرارة الشمس،الرمضاء

 ،ل الوقت بعد ارتفاع الشمس قدر رمح فال بـأس         ومن صالها يف أو   
 ألن  ،ومن صالها بعد اشتداد الشمس قبل دخول صالة الظهر فال بـأس           

   .األمر يف هذا موسع فيه حبمد اهللا

                                                
 ).الدربنور على ( من برنامج ١
 )مـسند الكـوفيني  ( ورواه اإلمام أمحد يف ، واللفظ له)١٢٣٧( برقم   )صالة املسافرين ( رواه مسلم يف     ٢

 .)١٨٤٧٠(برقم 
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 فإن كان اإلنسان ينشغل عنـها يف آخـر          ،واملهم احملافظة والعناية ا   
 ، فـضلها  الوقت وخيشى أن ال يصليها بادر ا يف أول الوقت حىت يدرك           

وقد أوصى النيب صلى اهللا عليه وسلم أبا هريرة وأبـا الـدرداء بـصالة               
يصبح على كـل سـالمى مـن        (( : وقال عليه الصالة والسالم    ،الضحى

أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل حتميدة صدقة وكل ليلة صدقة           
وكل تكبرية صدقة وأمر باملعروف صدقة وي عن املنكر صدقة وجيـزئ            

 خرجـه اإلمـام مـسلم يف        )١())عتان يركعهما من الضحى   من ذلك رك  
   .صحيحه عن أيب ذر رضي اهللا عنه

 وإذا ، وأن هلما شـانا عظيمـا  ،وهذا يدل على فضل هاتني الركعتني     
 ولكن أقل ذلـك ركعتـان       ،صلى أربعا أو ستا أو مثانا أو أكثر فال بأس         

   .يركعهما من الضحى

  

                                                
 برقم )مسند األنصار( ورواه اإلمام أمحد يف      ، واللفظ له  )١١٨١( برقم   )صالة املسافرين ( رواه مسلم يف     ١
)٢٠٥٠١(. 
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سنة اإلشراق بعد طلوع الشمس     أشاهد بعض اإلخوة يبادر إىل أداء        :س
 فهل فعلهم هذا صحيح وإذا كان ليس كذلك فمىت تؤدى؟ وحبذا يا             ،مباشرة

 .١مساحة الشيخ لو كان ذلك بالدقائق حىت يكون اإلنسان على بينة من أمـره             
   .جزاكم اهللا خرياً

 صالة الضحى مشروعة كل يوم وأقلها ركعتان واألحاديث فيها           :ج
من ارتفاع الشمس قيد رمح يف عني الناظر وذلـك           ووقتها يبتدئ    ،كثرية

يقارب ربع ساعة بعد طلوعها وأفضل وقتها حني ترمض الفصال لقـول            
خرجه )) صالة األوابني حني ترمض الفصال    (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    

   .مسلم يف صحيحه

   . واهللا املوفق.ومعىن ذلك حني حتتر الشمس على أوالد اإلبل

  

                                                
 ).لعربيةالة ا( من ضمن األسئلة املوجهة من ١
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  )١(ىصفة صالة الضح

 إن صالة الضحى أقل ما فيها ركعتان وأكثرها اثنا عـشر            :يقال :س
 والبعض اآلخر قال إا مثان ألن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم     ،ركعة

 وأنا صليت حسب ما لدي من الوقت فبعض املرات أصليها           ،صالها هكذا 
ركعتني والبعض اآلخر أصلي مثان ركعات وإذا مسح يل وقيت أصلي اثـنيت             

شرة ركعة بكاملها وعندما أصلي الركعة األوىل أقرأ احلمد والشمس ويف           ع
الركعة الثانية أقرأ احلمد والضحى ولكن بعض األحيان بسبب مـرض ال            

   .أواظب على صالا فقالوا يل هذا غري ممكن وجيب املواظبة على الصالة

 على كم ركعة أواظب على صالة الضحى هل أبقى على مثان            :سؤايل
 وما هي السور اليت أقرأهـا يف        ،الها الرسول صلى اهللا عليه وسلم     كما ص 

  البدء الشمس أم الضحى باإلضافة إىل سورة احلمد ؟ 

  

                                                
 .)الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من ١
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 صالة الضحى سنة مؤكدة فعلها النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم              :ج
وأرشد إليها أصحابه وأقلها ركعتان فإذا حافظت على ركعتني فقد أديت           

 أو مثانا أو أكثر من ذلك فال بأس علـى           الضحى وإن صليت أربعا أو ستا     
حسب التيسري وليس فيها حد حمدود ولكن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم              
صلى اثنتني وصلى أربعا وصالها يوم الفتح مثان ركعات يوم فتح اهللا عليه             

   .مكة فاألمر يف هذا واسع

كان النيب صلى   (( :ويف صحيح مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت        
 ويف الصحيحني   )١())ليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء اهللا        اهللا ع 

أوصاين خليلي صلى اهللا عليه وسـلم       (( :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
بثالث صيام ثالثة أيام من كل شهر وركعيت الضحى وأن أوتـر قبـل أن    

  .)٢())أنام

ـ    (( :ويف الصحيحني عن أم هانئ رضي اهللا عنها        لى أا رأت النيب ص
  اهللا عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الضحى مثان

                                                
 واإلمام  ،)١٣٧١( برقم   )إقامة الصالة ( وابن ماجه يف     ،)١١٧٥( برقم   )صالة املسافرين ( رواه مسلم يف     ١

 .)٢٥٠٨٤( برقم )باقي مسند األنصار(أمحد يف 
 .)١١٨٢( برقم )صالة املسافرين(  ومسلم يف، واللفظ له)١٨٤٥( برقم )الصوم( رواه البخاري يف ٢
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   .)١())ركعات

 أو اثنيت عشرة أو أكثر من ذلك أو أقل فـال             أو عشراً  فمن صلى مثاناً  
 ،)٢())صالة الليل والنهار مـثىن مـثىن   (( :بأس لقوله عليه الصالة والسالم    

تان فالسنة أن يصلي اإلنسان اثنتني اثنتني يسلم لكل اثنتني وأقل ذلك ركع           
من الضحى بعد ارتفاع الشمس إىل وقوفها عند الظهر هذا كله ضـحى             
واألفضل أن تصلي حني يشتد الضحى وحني حتتر الشمس لقوله صلى اهللا            

رواه مـسلم يف    )) صالة األوابني حني تـرمض الفـصال      (( :عليه وسلم 
  . حني حتتر األرض على أوالد اإلبلصحيحه واملعىن

ا فال بأس ولكن األفضل املداومـة  ألن         فلو صليتها يوما وتركتها يوم    
إن أحب العمل إىل اهللا ما دام عليـه         (( :الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال     

   . فاملداومة أفضل)٣())صاحبه وإن قل

  ومن ترك سنة الضحى دائما أو بعض األيام فال حرج

                                                
 ).١١٧٧( برقم )صالة املسافرين( ومسلم يف ،)٣٤٤( برقم )الصوم( رواه البخاري يف ١
 ).٣٨٧( سبق خترجيه يف ص ٢

 . واللفظ له)١٩٥٨( برقم )الصيام( ومسلم يف ،)٥٩٨٣( برقم )الرقاق( رواه البخاري يف ٣ 
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   .واحلمد هللا ألا نافلة غري واجبة

 من السور أو اآليات ولـيس يف  مث السنة أن تقرئي مع الفاحتة ما تيسر     
هذا حد حمدود ألن الواجب الفاحتة فما زاد فهو سنة فإذا قـرأت معهـا               
والشمس وضحاها أو الليل إذا يغشى أو والضحى أو أمل نشرح أو والتني             
أو اقرأ أو غري ذلك من السور فال بأس أو قرأت آيات معدودات أو آيـة                

   . وفق اهللا اجلميع.احلمد هللاواحدة بعد الفاحتة فكله طيب وكله حسن و

  

  )١(صالة اإلشراق هي صالة الضحى

 ما هو الفـرق بـني   : من بالد ميسان يقول يف سؤاله   .ح . ا .األخ ع  :س
صالة اإلشراق وصالة الضحى وما هو أدىن عدد ركعاا وما هو أكثرها ومىت             

   تؤدى كل منهما؟

ل فعلها   واألفض ، صالة اإلشراق هي صالة الضحى يف أول وقتها        :ج
 :عند ارتفاع الضحى واشتداد الرمضاء لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم           

   . رواه مسلم يف صحيحه)٢())صالة األوابني حني ترمض الفصال((

                                                
 ).لة العربيةا( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من ١
 .)٣٩٥( سبق خترجيه يف ص ٢
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 وهذا هو معـىن تـرمض     .واملعىن حني حتتر الشمس على أوالد اإلبل      
 وأقل صـالة الـضحى      . تشتد عليها الرمضاء   :الفصال ومعىن ترمض أي   

 :ا ثبت يف الصحيحني عن أيب هريـرة رضـي اهللا عنـه قـال              ركعتان مل 
أوصاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بثالث صيام ثالثة أيام من كل             ((

  .)١())شهر وركعيت الضحى وأن أوتر قبل النوم

وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه صلى صالة الضحى يوم الفتح مثان             
النيب صلى اهللا عليه وسـلم       وال حد ألكثرها على األصح لقول        ،ركعات

إذا صليت الفجر فأمسك عن الـصالة       (( :لعمرو بن عبسة رضي اهللا عنه     
حىت تطلع الشمس قيد رمح مث صل فإن الصالة حمضورة مـشهودة إىل أن             

   .أخرجه مسلم يف صحيحه مطوال)) تقف الشمس

فأمره صلى اهللا عليه وسلم أن يصلي بعد ارتفاع الشمس إىل أن تقف             
 حيدد له ركعات فدل ذلك على أن صالة الـضحى ال حـد             الشمس ومل 

 واألفضل أن يسلم من كل ركعتني لقول النيب صـلى اهللا عليـه    ،ألكثرها
 أخرجه اإلمام أمحد وأبو داود      )٢())صالة الليل والنهار مثىن مثىن    (( :وسلم

  والترمذي 

                                                
 ).٣٩٩( سبق خترجيه يف ص ١
 .)٣٨٧( سبق خترجيه يف ص ٢
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 .والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما           
   .هللا ويل التوفيقوا

  

  قراءة القرآن في المنزل
  )١(بعد الفجر حتى تطلع الشمس

هل املكوث يف املرتل بعد صالة الفجر لقراءة القرآن حـىت تطلـع              :س
الشمس مث يصلي اإلنسان ركعيت الشروق له نفس األجر الذي حيصل باملكوث            

   اعته ؟ نرجو من مساحتكم اإلفادة أطال اهللا يف عمركم على ط.يف املسجد

 ولكن ظـاهر األحاديـث      ، هذا العمل فيه خري كثري وأجر عظيم       :ج
الواردة يف ذلك أنه ال حيصل له نفس األجر الذي وعد به من جلـس يف                

   .مصاله يف املسجد

لكن لو صلى يف بيته صالة الفجر ملرض أو خوف مث جلس يف مصاله              
 فإنه حيـصل  يذكر اهللا أو يقرأ القرآن حىت ترتفع الشمس مث يصلي ركعتني 

   .له ما ورد يف األحاديث لكونه معذورا حني صلى يف بيته

                                                
 ).الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من ١
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وهكذا املرأة إذا جلست يف مصالها بعد صالة الفجر تـذكر اهللا أو             
تقرأ القرآن حىت ترتفع الشمس مث تصلي ركعتني فإنه حيصل هلـا ذلـك              
األجر الذي جاءت به األحاديث وهو أن اهللا يكتب ملن فعل ذلك أجـر              

 واألحاديث يف ذلك كثرية يشد بعضها بعضا وهـي          .ة تامتني حجة وعمر 
   . واهللا ويل التوفيق.من قسم احلديث احلسن لغريه

  

  المشروع قراءة ما تيسر من
  )١(القرآن بعد الفاتحة في صالة النافلة

 وأنـا   ،هل على من صلى النوافل قراءة شيء من القرآن غري الفاحتة           :س
   سوريت الكافرون واإلخالص ؟أداوم يف ركعيت الفجر خاصة على 

 أن يقرأ مع    ، املشروع ملن كان يصلي النافلة يف الليل أو يف النهار          :ج
 وهي  ، أما الوجوب فال جيب إال الفاحتة      . هذا هو األفضل   ،الفاحتة ما تيسر  

 فإذا قرأها وحـدها     .ركن من الصالة فرضا كانت أو نفال يف كل ركعة         
رة أخرى كان أفضل ألن الـنيب        وإن قرأ معها زيادة آيات أو سو       ،تكف

  صلى اهللا

                                                
 .)نور على الدرب( من برنامج ١
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 ويقرأ معها زيادة ويقـول عليـه الـصالة          ،عليه وسلم كان يقرأ الفاحتة    
  .)١())ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب(( :والسالم

يف  ﴾قُلْ يا أَيهـا الْكَـاِفرونَ  ﴿ :أما سنة الفجر فيقرأ فيها بعد الفاحتة 
 وإن قرأ مع الفاحتة يف األوىل آية        . يف الثانية  ﴾حدقُلْ هو اللَّه أَ   ﴿ و   ،األوىل
قُلْ يا  ﴿ : اآلية ويف الثانية   )٢(﴾...قُولُوا آمنا ِباللَِّه وما أُنِزلَ ِإلَينا     ﴿ :البقرة

       كُمنيبا وننياٍء بوٍة سا ِإلَى كَِلمالَوعاِب تلَ الِْكتاآلية من سورة    )٣(﴾...أَه 
ن قـرأ غـري   وإ .ل ذلك قد فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم فك.آل عمران 

 ولكن يستحب أن يقرأ فيها ما قرأه النيب صلى اهللا عليـه             ،ذلك فال بأس  
  .وسلم تأسيا يف ذلك به عليه الصالة والسالم

 : وسنة الطواف بعـد الفاحتـة      ،كما يستحب أن يقرأ يف سنة املغرب      
 يف  ﴾..قُلْ هـو اللَّـه أَحـد      ﴿ و   ،األوىل يف   ﴾..قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ   ﴿

   . لثبوت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم،الثانية

  

                                                
 ).٢١٧( سبق خترجيه يف ص ١
 .١٣٦ سورة البقرة اآلية ٢
 .٦٤ سورة آل عمران اآلية ٣
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  )١(صفة سجود التالوة والطهارة له

 وهل يكرب إذا خفض ورفع سواء       ،هل يشترط لسجود التالوة طهارة     :س
كان يف الصالة أو خارجها ؟ وماذا يقال يف هذا السجود ؟ وهل ما ورد مـن                 

ء فيه صحيح ؟ وهل يشرع السالم يف هذا السجود إذا كـان خـارج               الدعا
   الصالة ؟

 سجود التالوة ال تشترط له الطهارة يف أصح قويل العلماء ولـيس    :ج
   .فيه تسليم وال تكبري عند الرفع منه يف أصح قويل أهل العلم

ويشرع فيه التكبري عند السجود ألنه قد ثبت من حديث ابن عمـر             
   . ما يدل على ذلكرضي اهللا عنهما

أما إذا كان سجود التالوة يف الصالة فإنه جيب فيـه التكـبري عنـد               
اخلفض والرفع ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يفعل ذلك يف الـصالة              

   .يف كل خفض ورفع

  صلوا كما (( :وقد صح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

                                                
 . هـ١٤١٥ / ٥ / ٧ يف )جريدة البالد(  نشرت يف١
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رع يف سجود الـتالوة   ويش، رواه البخاري يف صحيحه)١())أيتموين أصلي 
من الذكر والدعاء ما يشرع يف سجود الصالة لعموم األحاديـث ومـن             

اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي          (( :ذلك
خلقه وصوره وشق مسعه وبـصره حبولـه وقوتـه تبـارك اهللا أحـسن               

 روى ذلك مسلم يف صحيحه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم            )٢())اخلالقني
ن يقول هذا الذكر يف سجود الصالة من حديث علـي رضـي اهللا      أنه كا 
   .عنه

وقد سبق آنفا أنه يشرع يف سجود التالوة مـا يـشرع يف سـجود               
الصالة وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه دعا يف سـجود الـتالوة         

اللهم اكتب يل ا عندك أجرا وامح عين ا وزرا واجعلـها يل             (( :بقوله
  .)٣())بلها مين كما تقبلتها من عبدك داود عليه السالمعندك ذخرا وتق

   كالواجب، سبحان ريب األعلى:والواجب يف ذلك قول

                                                
 ).١٢٢٥( برقم )الصالة( والدارمي يف ،)٥٩٥( برقم )األذان( رواه البخاري يف ١
 ).٣٣٤٤( برقم )الدعوات( والترمذي يف )١٢٩٠( برقم )صالة املسافرين( رواه مسلم يف ٢
 ).١٠٤٣(رقم  ب)إقامة الصالة( وابن ماجه يف ،)٥٢٨( برقم )اجلمعة( رواه الترمذي يف ٣
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   . وما زاد عن ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب،يف سجود الصالة

وسجود التالوة يف الصالة وخارجها سنة وليس بواجب ألنه ثبت عن           
ن ثابت ما يدل علـى ذلـك        النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث زيد ب        

   . واهللا ويل التوفيق،وثبت عن عمر رضي اهللا عنه ما يدل على ذلك أيضا

  

  حكم سجود التالوة لمن لم يكن
  )١(على طهارة ولم يكن مستقبل القبلة

 إذا كنت اقرأ    : من الالذقية يف سوريا يقول يف سؤاله       . ص . م .األخ م  :س
 ومررت بآية فيها سجدة تالوة فهـل        ،ل القبلة ب وأنا غري مستق   ،القرآن الكرمي 

أسجد ؟ وهل يشترط لسجدة التالوة أن يكون اإلنسان على طهـارة ؟ وإذا              
 ومررت بآيـة فيهـا   ،كنت أقرأ القرآن الكرمي وأنا مسافر بالسيارة أو الطائرة    

سجدة تالوة فهل أسجد وأنا على الكرسي؟ وماذا لو مررت ا وأنا جـالس              
   . جزاكم اهللا خرياً،املرتل ؟ نرجو التكرم باإلجابةعلى الكرسي يف املكتب أو 

                                                
 . هـ١٤١٧يف ربيع األول  )الة العربية( نشرت يف ١
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 السنة ملن مر بآية السجدة يف حال قراءته أن يسجد تأسيا بـالنيب              :ج
 ألنه صلى اهللا عليه وسلم      ،صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم       

   . وسجدوا معه، فإذا مر بآية فيها سجدة سجد،كان يقرأ بني أصحابه

 وسجدة التالوة ليـست مثـل       ، القبلة إذا تيسر ذلك    والسنة استقبال 
 فـال  ، بل هي خضوع هللا وتأس برسوله صلى اهللا عليـه وسـلم       ،الصالة

 وألنه صلى اهللا عليـه      ، لعدم الدليل على ذلك    ،يشترط هلا شروط الصالة   
وسلم كان يقرأ القرآن يف جملسه بني أصحابه فإذا مر بآية السجدة سجد             

 واـالس   . ال يسجد إال من كان على طهارة        ومل يقل هلم   ،وسجدوا معه 
 فلو كانت الطهـارة     ، ومن هو على غري طهارة     ،جتمع من هو على طهارة    

 ألنه صـلى اهللا عليـه       ،شرطا لنبههم النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل ذلك        
 ولو كانت الطهارة شـرطا يف       ، وقد أمره اهللا بالبالغ    ،وسلم أفصح الناس  

 ولو بلغهم لنقلوا ذلك ملـن  ، رضي اهللا عنهم  سجود التالوة ألبلغهم بذلك   
 فإذا كـان    ، كما نقلوا عنه سريته وأحاديثه عليه الصالة والسالم        ،بعدهم

 أو على دابة يف الـسفر فإنـه         ، أو الباخرة  ، أو السيارة  ،القارئ يف الطائرة  
 كما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعل ذلك يف           ،يسجد إىل جهة سريه   

 وإن تيسر له استقبال القبلة حال صالة النافلة عند          .لنافلةأسفاره يف صالة ا   
   مث يتجه ،اإلحرام
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 ألنه ثبت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه         ، فذلك أفضل  ،إىل جهة سريه  
   .واهللا ويل التوفيق .وسلم يف بعض األحاديث

  )١(حكم التكبير لسجود التالوة

 وهـل يلـزم     ،هل يلزم التكبري لسجدة التالوة يف الصالة وخارجها        :س
   . وفقكم اهللا،السالم خارجها؟ أرجو اإلفادة

 سجدة التالوة مثل سجود الصالة فإذا سجد يف الـصالة عنـد             :ج
السجود يكرب وإذا رفع يكرب إذا كان يف الصالة والدليل على هذا ما ثبت              
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه يف الصالة يكرب يف كـل خفـض                

 هكذا أخرب الصحابة عنه صلى اهللا        -ذا ض كرب     إذا سجد كرب وإ    ،ورفع
 أما إذا سجد للتالوة يف خارج       -عليه وسلم من حديث أيب هريرة وغريه        

 هذا هو املعروف كما رواه أبـو داود         ،الصالة فلم يرو إال التكبري يف أوله      
   .واحلاكم

 وبعض  . تكبري وال تسليم   هأما عند الرفع يف خارج الصالة فلم يرو في        
   يكرب عند النهوض ويسلم:لعلم قالأهل ا

                                                
 . هـ١٤١٥ / ٥ / ٧ يف )جريدة البالد( نشرت يف ١
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 ولكن مل يرو يف هذا شيء فال يشرع له إال التكـبرية األوىل عنـد                .أيضا
واملشروع أن يقول يف سـجود الـتالوة    .السجود إذا كان خارج الصالة  

مثلما يقول يف سجود الصالة من التسبيح والدعاء وليس فيها تـشهد وال             
قويل العلماء لعدم نقل ذلك عن النيب       تكبري عند الرفع وال تسليم يف أصح        

   .صلى اهللا عليه وسلم

  )١(سجود التالوة للمعلم

إذا مررت بآية سجدة وأنا أقرأ القرآن على مكـتيب أو أنـا أدرس               :س
 وهـل الـسجدة     ، هل أسجد سجود الـتالوة أم ال       ،التالميذ أو يف أي مكان    

   للقارئ واملستمع ؟

ع وليس واجبـا وال يـشرع        سجود التالوة سنة للقارئ واملستم     :ج
 وإذا قـرأت    ، فإذا سجد القارئ سجد املستمع     ،للمستمع إال تبعا للقارئ   

آية السجدة يف مكتبك أو يف حال التعليم فاملشروع لك السجود ويشرع            
 ألم مستمعون وإن تركت السجود فال بـأس         ،للطلبة أن يسجدوا معك   

هللا عليه وسلم سـورة     ألنه ثبت عن زيد بن ثابت أنه قرأ على النيب صلى ا           
  النجم فلم يسجد فيها فلم ينكر عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم متفق

                                                
  .)١٢٦( اجلزء الثاين ص )كتاب الدعوة( نشرت يف ١
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   .على صحته

وذلك دليل على أن سجود التالوة ليس واجبا وعلى أن املستمع إمنـا         
   . واهللا ويل التوفيق،يشرع له السجود إذا سجد القارئ

  )١(سجود التالوة للجنب

 هـل   : من الالذقية بسوريا يسألن    - .أ . ف ، و أ    ، ر   . أ :السائالت :س
جيوز للجنب الرجل أو املرأة السجود للتالوة أو لغريها ؟ نرجو اإلفادة جزاكم             

   .اهللا خريا

 اختلف العلماء يف سجود التالوة والشكر هـل يـشترط هلمـا             :ج
 أصحهما ال يشترط لعدم الـدليل علـى       :الطهارة من احلدثني على قولني    

ه ليس صالة وال يف حكم الصالة ولكنه جزء من          ذلك وألن السجود وحد   
   .الصالة فلم تشترط له الطهارة كأنواع الذكر غري القرآن

وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ القرآن فإذا مـر بالـسجدة              
سجد وسجد معه أصحابه ومل يثبت عنه صلى اهللا علته وسلم أنه أمـرهم              

   من هو بالطهارة يف ذلك ومعلوم أن االس تضم

                                                
  .)الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة من ١
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 ولو كانت الطهارة شرطا للسجود من احلدث        ،جنب ومن هو غري جنب    
األكرب أو من احلدثني لبينه النيب صلى اهللا عليه وسلم ألنه ال جيوز تـأخري               
البيان عن وقت احلاجة كما بني صلى اهللا عليه وسلم بفعلـه وقولـه أن               

كر للجنب   وبذلك يتضح جواز سجود التالوة والش      .اجلنب ال يقرأ القرآن   
واحلائض وغريمها ممن هو على غري طهارة من املسلمني يف أصـح قـويل              

   . واهللا ويل التوفيق،العلماء

  

  المشروع لإلمام إذا قرأ آية
  )١(السجدة في الصالة الجهرية أن يسجد

 من ثادق يف اململكة العربيـة الـسعودية يقـول يف     . ع . س .األخ م  :س
ملغرب وقـرأ يف الركعـة األوىل سـورة     صليت مع أحد األئمة صالة ا  :سؤاله
 سجدت سـجدة الـتالوة      ه وبعد تكبري  ﴾اقْرأْ ِباسِم ربك الَِّذي خلَق    ﴿ :العلق

 أي أنه مل يسجد سـجدة الـتالوة         ،ولكين فوجئت به يقول مسع اهللا ملن محده       
فنهضت وتابعت معه للركعة بدون ركوع وبعد السالم ضت وأتيت بركعـة            

  بدل الركعة 

                                                
  ).الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  ١
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 أرجو من مساحة الشيخ اإلفادة      .وىل اليت مل أمتكن فيها من الركوع مع اإلمام        األ
عن فعلي هذا هل وافق الصواب أم ال ؟ كما أرجو اإلفادة عن تـرك اإلمـام                 

   .لسجدة التالوة ؟ أفتونا جزاكم اهللا خرياً

 املشروع لإلمام إذا قرأ آية السجدة يف الصالة اجلهرية أن يـسجد      :ج
 ، ومن مل يسجد فال حرج عليه      ، صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك      تأسيا بالنيب 

   .ألن سجود التالوة سنة وليس بواجب

ومن الدليل على ذلك أنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن زيد              
 ومل يأمره النيب صـلى اهللا       ،بن ثابت قرأ عليه سورة النجم فلم يسجد فيها        
   .وبعليه وسلم بالسجود فدل ذلك على عدم الوج

أما أنت فصالتك صحيحة واألفضل لك ملا عرفت أنه مل يـسجد أن             
ترفع وتستتم قائما مث تركع وتطمئن يف الركوع مث ترفع وتـستتم قائمـا              
وتطمئن مث تتابع إمامك وال حرج عليك يف التخلف عنه ألنـك معـذور       
لعدم علمك بأنه راكع وهكذا لو غفل املأموم عند ركوع اإلمام بنعاس أو             

 أو حنو ذلك فلم ينتبه حىت رفع اإلمام من الركوع فإنـه يركـع               وسوسة
 وال حرج عليه لكونه مل يتعمـد        .ويطمئن مث يرفع ويطمئن مث يتابع إمامه      

   . واهللا ويل التوفيق.التخلف
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  ال يشرع للمستمع أن
  )١(يسجد إال إذا سجد القارئ

ـ             :س از إن كان اإلنسان يستمع إىل تالوة القرآن الكـرمي بواسـطة جه
التسجيل ومر القارئ بآية فيها سجدة تالوة فهل يسجد؟ أفتونا جـزاكم اهللا              

   .خريا

 ال يشرع للمستمع أن يسجد إال إذا سجد القارئ ألن النيب صلى             :ج
اهللا عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت رضي اهللا عنه سـورة الـنجم ومل                

م وجوب   فدل ذلك على عد    .يسجد فلم يسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم       
 كما  .سجود التالوة ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ينكر على زيد تركه            

 وفـق   ،دل احلديث أيضا على أن املستمع ال يسجد إال إذا سجد القارئ           
   .اهللا اجلميع

  

                                                
  ).الة العربية(ن ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من م ١
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  )١(حكم الصالة للميت

منذ أن توفيت والديت وأنا أصلي هلا ركعتني فهل عملي هذا يصح أم              :س
   ال؟

إمنا املشروع الدعاء هلا والترحم عليها والـصدقة         ليس بصحيح و   :ج
 ، أما الصالة هلـا    ،عنها أو احلج عنها أو العمرة كل هذا مشروع ونافع هلا          

فال أصل لذلك ألنه مل يشرع لنا أن نصلي عن األموات ولكن احلـج ال               
بأس به وكذا العمرة ال بأس ا والصدقة كل هذا مشروع وهكذا الدعاء             

إذا مات اإلنـسان    (( :ا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم      والترحم عليها كم  
انقطع عمله إال من ثالثة إال من صدقة جارية أو علم ينتفع بـه أو ولـد                 

 فلم يقل يصلي له بل يدعو له فتدعو لوالدتك وتستغفر           )٢())صاحل يدعو له  
هلا وتسأل هلا الرمحة واملرتلة العالية يف اجلنة وغفران الذنوب وتتصدق عنها            

ا يسر اهللا من الطعام أو من النقود أو من املالبس على الفقراء واحملـاويج        مب
   .كل هذا طيب

  

                                                
  .)١٢٧( الشريط رقم ،)نور على الدرب( من برنامج ١
 ورواه  ، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته واللفظ له          )٣٠٨٤( برقم   )الوصية( رواه مسلم يف     ٢

  .)٨٤٨٩( برقم ) املكثرينباقي مسند( ورواه اإلمام أمحد يف ،)١٢٩٧( برقم )األحكام(الترمذي يف 
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 تقول قتل أخي يف املعركة وملا كان على قيد احلياة           ،سائلة من العراق   :س
كان يصلي صالته املفروضة عليه ومل يترك وهللا احلمد الصالة يف يوم من األيام              

ري صلوا له كل يوم ركعتني هدية له يصل ثوابه          ولكن بعد موته قال لنا أناس كث      
إليه وحنن اآلن نفعل ذلك ونقرأ له من القرآن كي يصل إليه ثوابه أفيدونا مـا                

   .١حكم هذا العمل بارك اهللا فيكم؟

 ليس على هذا دليل من الرسول صلى اهللا عليه وسـلم وال مـن               :ج
  م وال يقرءون ألموام كانوا يصلون ألمواوقـد ذهـب   ،مالصحابة بأ 

بعض أهل العلم إىل جواز هذا لكن الصواب أنه ال يـشرع ألن الـشرع               
يرجع إىل النقل عن اهللا وعن رسوله ومل ينقل لنا عن الرسول صـلى اهللا               

وا هلم  ؤعليه وسلم وال عن الصحابة أم صلوا ألموام من املسلمني أو قر           
ة ويتصدق عنـه     لكن الدعاء يدعى له باملغفرة والرمح      ،فاألفضل ترك ذلك  

 أما كونه يصلى له ركعتني أو       ،باملال وحيج عنه ويعتمر عنه كل هذا طيب       
   .أكثر أو يقرأ له القرآن فاألوىل ترك ذلك

  

                                                
  .)١٠٩( الشريط رقم ،)نور على الدرب( من برنامج ١
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 )١(حكم الصالة للوالدين

 هل هناك صـالة للوالـدين       : تقول ، الرياض -من السائلة أم حممد    :س
   .املتوفيني وما كيفيتها؟ أفيدونا جزاكم اهللا خرياً

 وإمنـا   ، ليس على األوالد صالة للوالدين بعد الوفاة وال غريمهـا          :ج
يشرع الدعاء هلما واالستغفار هلما والصدقة عنهما وهكذا احلج عنـهما           

 وإمنـا   ، أما الصالة فال يشرع ألحد أن يصلي عن أحد أو ألحد           .والعمرة
 ومن مل يصل عليه قبل الدفن شرع له         ،يصلى على امليت املسلم قبل الدفن     

 يصلي عليه بعد الدفن إذا كانت املدة ال تزيد عن ثالثة أشهر تقريبـا؛               أن
ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى على قرب أم سعد ابن عبادة وقد مضى               

   .هلا شهر
وهكذا سنة الطواف وهي ركعتان بعد الطواف تشرع ملن طاف ومن           

وب عنه أن   ذلك احلاج أو املعتمر عن الغري فإنه يشرع له إذا طاف عن املن            
   .يصلي ركعتني تبعا للطواف
 ال يشرع منها إال ما ثبت       ، أن العبادات توقيفية   :واألصل يف ذلك كله   

   .واهللا ويل التوفيق .يف الكتاب أو السنة
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 )١(صالة التوبة

 ، يف فترة الشباب املبكر من العمر ارتكبت بعض املعاصي         :شاب يقول  :س
 ومسعـت   ، ولكن ال زال يف نفسي شيء      ،وقد تبت إىل اهللا وهللا احلمد والشكر      

   ؟ أرجو أن تفيدوين حنو هذا جزاكم اهللا خرياً،عن صالة التوبة

 فال ينبغي أن يبقـى يف       .، التوبة جتب ما قبلها ومتحوه واحلمد هللا       :ج
 وأن تعتقـد أن اهللا  ، والواجب أن حتسن الظن بربك   ،قلبك شيء من ذلك   

وتوبوا ِإلَى اللَّـِه    ﴿ : يقول  ألن اهللا  ،تاب عليك إن كنت صادقا يف توبتك      
 فمن تاب   ، فعلق الفالح بالتوبة   )٢(﴾جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ    

وِإني لَغفَّار ِلمن تاب وآمن وعِملَ صـاِلحا        ﴿ : وقال سبحانه  ،فقد أفلح 
 وقـال  ،ه ووعـده  وهو الصادق سبحانه وتعاىل يف خـرب     )٣(﴾ثُم اهتدى 
يا أَيها الَِّذين آمنوا توبوا ِإلَى اللَِّه توبةً نصوحا عسى ربكُـم            ﴿ :سبحانه

 كُمنع كَفِّرأَنْ ي  

                                                
  .)٢٢٧( ص ،)جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة( من كتاب مساحته )اجلزء الرابع( نشرت يف ١
  .٣١ سورة النور اآلية ٢
  .٨٢ سورة طه اآلية ٣
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      ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج ِخلَكُمديو ئَاِتكُمي١(﴾س( ى﴿ وسع﴾ 
   .من اهللا واجبة

 إذا كنت صادقا يف ، وأنه قبل توبتك،نك بربكفعليك أن حتسن ظ  
 وإيـاك  ، عازما أال تعود فيـه ، مقلعا منه،توبتك نادما على ما عملت 

أنا عند ظن   (( : واهللا جل وعال يقول يف احلديث القدسي       ،والوساوس
  .)٢())عبدي يب

ال ميوتن  (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم     ،فينبغي أن تظن باهللا خريا    
 خرجـه مـسلم يف      )٣())سن الظن باهللا عز وجل    أحدكم إال وهو حي   

   .صحيحه

أما صالة التوبة فقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث 
  ما من عبد يذنب(( :الصديق رضي اهللا عنه أنه قال

                                                
  .٨تحرمي اآلية  سورة ال١
 ،)١٦٣٦٥( بـرقم    )مـسند الـشاميني   ( ويف   ،)١٥٤٤٢( برقم   )مسند املكيني ( رواه اإلمام أمحد يف      ٢

  .)٢٦١٥( برقم )الرقائق(والدارمي يف 
 برقم  )اجلنائز( ورواه أبو داود يف      ، واللفظ له  )٥١٢٥( برقم   )كتاب اجلنة وصفة نعيمها   ( رواه مسلم يف     ٣
  ).١٤٠٥٣( برقم )باقي مسند املكثرين( واإلمام أمحد يف ،)٢٧٠٦(
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ذنبا مث يتطهر فيحسن الطهور مث يصلي ركعتني مث يتوب هللا من ذنبـه إال               
   . وباهللا التوفيق. رواه اإلمام أمحد)١())تاب اهللا عليه

  

  )٢(صالة االستخارة

   ما كيفية صالة االستخارة ومىت يكون الدعاء قبل السالم أم بعده؟ :س

 والدعاء فيها يكون بعد السالم كما جـاء       ، صالة االستخارة سنة   :ج
   .بذلك احلديث الشريف

 يقرأ يف كل ركعة     ، أن يصلي ركعتني مثل بقية صالة النافلة       :وصفتها
ب وما تيسر من القرآن مث يرفع يديه بعد السالم ويدعو بالدعاء            فاحتة الكتا 

 اللهم إين أستخريك بعلمك وأستقدرك بقـدرتك      (( :الوارد يف ذلك وهو   
وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم وأنـت             

بعينه مـن زواج    [ عالم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر ويسميه         
  أو سفر

                                                
كتـاب  ( وأبـو داود يف      ،)٦٢٣( باب التوبة برقم     ،)كتاب الرقائق ( أخرجه ابن حبان يف صحيحه يف        ١

  ).١٣٩٥( برقم )الصالة( وابن ماجه يف ،)١٥٢١( برقم )الصالة
  .)١٢٦( اجلزء الثاين ص )كتاب الدعوة( نشرت يف ٢
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خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره يل ويـسره يل مث            ] غريمها أو
بارك يل فيه وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر يل يف ديين ومعاشي وعاقبة                
أمري فاصرفه عين واصرفين عنه واقدر يل اخلري حيث كـان مث ارضـين              

   . رواه اإلمام البخاري يف صحيحه)١())به

  

  )٢(صالةموضع دعاء االستخارة في ال

مىت يقرأ أو يقال دعاء االستخارة خارج       :سائل من مكة املكرمة يقول     :س
الصالة أي بعد الصالة؟ أم يف أثناء الصالة؟ ويف أي موضع منها؟ وهل هنـاك               

 وبني الدعاء غيبـا؟     ،من كتاب أو ورقة   " االستخارة  " فرق بني قراءة الدعاء     
    مرات؟وهل تشرع إعادة صالة االستخارة لألمر نفسه عدة

 أن يدعو بعد السالم     ، املشروع للمسلم إذا صلى صالة االستخارة      :ج
إذا هم أحدكم باألمر فلريكع ركعتني      (( :منها لقوله صلى اهللا عليه وسلم     

  :من غري الفريضة مث ليقل

                                                
  .)١٠٩٦( برقم )اجلمعة( رواه البخاري يف ١
  ).الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  ٢



  

 - ٤٢٣ -

   .احلديث)) ...اللهم إين أستخريك بعلمك

 أن   واألفضل ،وهذا يدل على أن الدعاء يكون بعد السالم من الصالة         
 واحلـديث أخرجـه     ،يرفع يديه ألن رفعهما من أسباب استجابة الدعاء       

 عن جابر بـن     : وهذا نصه  ،البخاري يف صحيحه عن جابر رضي اهللا عنه       
 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا         :عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال     

 إذا هم أحـدكم   (( :االستخارة يف األمور كلها كالسورة من القرآن يقول       
باألمر فلريكع ركعتني من غري الفريضة مث ليقل اللهم إين أستخريك بعلمك            
وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقـدر وال أقـدر            
وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر خري              

  عاجل أمري وآجله فاقـدره يل      :يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري أو قال       
ويسره يل مث بارك يل فيه وإن كنت تعلم أن هذا األمر شـر يل يف ديـين                  
ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عين واصـرفين            

قال ويـسمي حاجتـه رواه      )) هبعنه واقدر يل اخلري حيث كان مث رضين         
   .البخاري
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  )١(الوارد سجود الشكر وليس صالة الشكر

 ما هي صفة صالة الشكر ومـا صـفة صـالة            :تسأل سائلة تقول   :س
   االستخارة؟

 ال أعلم أنه ورد شيء يف صالة الشكر وإمنا الـوارد يف سـجود               :ج
الشكر وصالة التوبة فيشرع لإلنسان إذا أذنب ذنبا أن يـصلي ركعـتني             

 لقول الـنيب صـلى اهللا   ،ويتوب إىل اهللا توبة صادقة فهذه هي صالة التوبة 
 يذنب ذنبا مث يتطهر فيحسن الطهور مث يـصلي          ما من عبد  (( :عليه وسلم 

 خرجه اإلمـام    )٢())ركعتني ويتوب إىل اهللا من ذلك الذنب إال قبل توبته         
أمحد بإسناد صحيح من حديث علي رضي اهللا عنه عن أيب بكر الـصديق              

   .رضي اهللا عنه

 أو فـتح  ،وهكذا الشكر له سجود مشروع إذا بشر بشيء يسره بولد   
 أو بغري هذا مما يسره فإنـه        ،املسلمني على عدوهم   صار أو بانت  ،للمسلمني

  يسجد هللا شكرا مثل سجود الصالة

                                                
  ).١٠٦( شريط رقم )نور على الدرب( من برنامج ١
فيستغفر اهللا عـز    .. . ((: بلفظ )٥٧( و   )٢( برقم   )مسند العشرة املبشرين باجلنة   ( رواه اإلمام أمحد يف      ٢

  ).٦٢٣( برقم )ائقكتاب الرق(وأخرجه ابن حبان يف صحيحه يف ) )وجل إال غفر له
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 وحيمد اهللا ويثين عليه على      ،ويقول سبحان ريب األعلى ويدعو يف السجود      
 ألن النيب عليه الصالة والسالم كان إذا جـاءه أمـر            ،ما حصل من اخلري   

ه بقتل مسيلمة سجد    يسره سجد هللا شكرا وملا بشر الصديق رضي اهللا عن         
 وملا وجد علي رضي اهللا عنه املخدج يف قتلى اخلوارج سجد هللا             ،هللا شكرا 
 وأما صالة االستخارة فهي مثل بقية الصلوات أيضا ركعتني يقـرأ            .شكرا

فيهما الفاحتة وما تيسر معها وبعد السالم يرفع يديه ويدعو ربه ويستخريه            
درك بقدرتك وأسألك مـن     اللهم إين أستخريك بعلمك وأستق    (( :فيقول

فضلك العظيم فإنك تعلم وال أعلم وتقدر وال أقدر وأنت عالم الغيـوب             
 ويسمي حاجته من زواج أو سـفر أو   -اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر      

 خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري فيسره يل مث بارك يل فيـه               -غريمها
صرفه عين واصرفين عنه    وإن كان شرا يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري فا         

 خرجه البخاري يف صـحيحه      )١())وقدر يل اخلري حيث كان مث ارضين به       
   . واهللا ويل التوفيق.عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  

                                                
  .)٤٢٢( سبق خترجيه يف ص ١
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 )١(حكم صالة التسابيح

   ما حكم صالة التسابيح؟ :س

 اختلف العلماء يف حديث صالة التسابيح والصواب أنـه لـيس            :ج
 املنت وخمالف لألحاديث الصحيحة املعروفة عـن        بصحيح ألنه شاذ ومنكر   

 الصالة اليت شرعها اهللا لعبـاده       ،النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صالة النافلة       
 قول من قـال بعـدم       : وهلذا الصواب  ،يف ركوعها وسجودها وغري ذلك    

   . واهللا ويل التوفيق،صحته ملا ذكرنا وألن أسانيده كلها ضعيفة

  

                                                
  ).نور على الدرب( من برنامج ١
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  )١(بدع في شهر رجب

خيص بعض الناس شهر رجب ببعض العبادات كـصالة الرغائـب             :س
   . منه فهل ذلك أصل يف الشرع؟ جزاكم اهللا خريا)٢٧(وإحياء ليلة 

 منـه   )٢٧( ختصيص رجب بصالة الرغائب أو االحتفال بليلـة          :ج
 وليس له أصل    ،يزعمون أا ليلة اإلسراء واملعراج كل ذلك بدعة ال جيوز         

 وقد كتبنا يف ذلك     ،لك احملققون من أهل العلم     وقد نبه على ذ    ،يف الشرع 
 وهي ما يفعله بعـض      ،غري مرة وأوضحنا للناس أن صالة الرغائب بدعة       

 اعتقـادا   )٢٧( وهكذا االحتفال بليلة     ،الناس يف أول ليلة مجعة من رجب      
 وليلـة   ، كل ذلك بدعة ال أصل له يف الـشرع         ،أا ليلة اإلسراء واملعراج   

 ولو علمت مل جيز االحتفال ا ألن الـنيب          ،علم عينها اإلسراء واملعراج مل ت   
 وهكذا خلفاؤه الراشدون وبقية أصحابه      ،صلى اهللا عليه وسلم مل حيتفل ا      

  . ولو كان ذلك سنة لسبقونا إليها،رضي اهللا عنهم

                                                
  . هـ١٤١٧ يف مجادى اآلخرة )١٥٦٦( العدد رقم )جملة الدعوة( نشرت يف ١
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ـ واخلري كله يف اتباعهم والسري على منهاجهم كما قال اهللا عز و         :لج
 ِمن الْمهاِجِرين والْأَنصاِر والَِّذين اتبعوهم ِبِإحساٍن       والساِبقُونَ الْأَولُونَ ﴿

             ـارهـا الْأَنهتحِري تجاٍت تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضير
     ِظيمالْع زالْفَو ا ذَِلكدا أَبِفيه اِلِدينوقد صح عن رسول اهللا صلى       )١(﴾خ 

)) من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهـو رد   (( :هللا عليه وسلم أنه قال    ا
من عمل عمال ليس عليه     (( : وقال عليه الصالة والسالم    ،متفق على صحته  

أخرجه مسلم يف صحيحه ومعىن فهو رد أي مردود علـى    )) أمرنا فهو رد  
أما بعد فإن خـري     (( : وكان صلى اهللا عليه وسلم يقول يف خطبه        ،صاحبه

ديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسـلم وشـر              احل
   . أخرجه مسلم أيضا)٢())األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة

فالواجب على مجيع املسلمني اتباع السنة واالستقامة عليها والتواصي         
وتعاونوا علَى الِْبر: ﴿   ا واحلذر من البدع كلها عمال بقول اهللا عز وجل         

ىوقْووقوله سبحانه)٣(﴾الت :  

                                                
  .١٠٠ سورة التوبة اآلية ١
  ).١٥٦٠( برقم )العيدين( والنسائي يف ،)١٤٣٥( برقم )اجلمعة( رواه مسلم يف ٢
  .٢ سورة املائدة اآلية ٣
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ِإال الَّـِذين آمنـوا وعِملُـوا       * ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خـِسر      * والْعصِر  ﴿
 وقول النيب صـلى اهللا      )١(﴾الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبرِ    

هللا ولكتابه  (( :قيل ملن يا رسول اهللا؟ قال     )) الدين النصيحة (( :عليه وسلم 
   . أخرجه مسلم يف صحيحه)٢())ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم

أما العمرة فال بأس ا يف رجب ملا ثبت يف الصحيحني عن ابن عمـر      
رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اعتمر يف رجـب وكـان               

 كما ذكر ذلك احلافظ ابن رجب رمحـه اهللا          ،السلف يعتمرون يف رجب   
 عن عمر وابنه وعائشة رضي اهللا عنهم ونقل عن ابن           )اللطائف( : كتابه يف

   . واهللا ويل التوفيق.سريين أن السلف كانوا يفعلون ذلك

  

                                                
  . سورة العصر كاملة١
  .)٥٥( برقم )اإلميان( رواه مسلم يف ٢
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  صالة التطوع ال تكون

  )١(واجبة إذا اعتاد عليها اإلنسان

    صالة التطوع إذا اعتاد عليها اإلنسان هل تكون واجبة؟:سائل يقول :س

 التطوع يكون دائما تطوعا ال يكون واجبـا         .جبة ال تكون وا   ، ال :ج
 لكن بالنسبة للحج والعمرة إذا أحرم ما اإلنسان وجبتا عليه لقولـه   ،أبدا
 فهذا شيء خاص باحلج والعمرة      )٢(﴾وأَِتموا الْحج والْعمرةَ ِللَّهِ   ﴿ :تعاىل

م إذا أحرم ما وجبتا حىت يكملهما وأما ما سوامها كالـصالة والـصيا            
 فلو شـرع  .والصدقة أو حنو ذلك فهذه التطوعات تبقى على حاهلا تطوعا   

يف الصالة جاز له قطعها ولو شرع يف الصيام نافلة جاز له قطعه ولكـن               
األفضل له أن يتم ويكمل ولو أخرج ماال ليتصدق به جاز له أن يرجـع               

   .قبل أن يسلم ذلك للفقري لكن األفضل عدم الرجوع يف الصدقة

   أن مجيع النوافل على حاهلا هي تطوع حىتواملقصود

                                                
  ).نور على الدرب( من برنامج ١
  .١٩٦ سورة البقرة اآلية ٢
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   .ينتهي منها إال احلج والعمرة فإما إذا شرع فيهما وجبا حىت يكملهما

  

  هل يأثم من ترك بعض
  )١(النوافل التي كان يداوم على أدائها

األخت اليت رمزت المسها بأم يوسف من مكـة املكرمـة تقـول يف               :س
 ألين ،ض النوافل اليت كان يداوم على أدائها هل يأمث املرء بسبب ترك بع    :سؤاهلا

   . أفتونا جزاكم اهللا خرياً،مثال أثناء محلي تركت صوم اإلثنني واخلميس

 النوافل مجيعا يثاب فاعلها وال يأمث تاركها مثل صـوم اإلثـنني             :ج
 ولكن يـشرع  ، وسنة الضحى والوتر، وثالثة أيام من كل شهر     ،واخلميس

 ملا يف ذلك مـن األجـر        ،لى السنن املؤكدة  للمؤمن أن يواظب وحيافظ ع    
 واهللا  .العظيم والثواب اجلزيل وألن النوافل يكمل ـا نقـص الفـرائض           

   .املوفق

  

                                                
  ).الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  ١
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  حكم الصالة في 
 )١(حجر إسماعيل وهل له مزية

 فما  ،نشاهد بعض الناس يتزامحون من أجل الصالة يف حجر إمساعيل          :س
    وهل له مزية؟،حكم الصالة فيه

؛ ألنه من البيت وقد صح عـن        ةيف حجر إمساعيل مستحب    الصالة   :ج
أنه دخل الكعبة عام الفـتح وصـلى فيهـا          (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    

 متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما عـن       )٢())ركعتني
 وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لعائـشة            .رضي اهللا عنه   بالل

صلي يف احلجـر فإنـه مـن        (( :دت دخول الكعبة  رضي اهللا عنها ملا أرا    
  .)٣())البيت

  ؛أما الفريضة فاألحوط عدم أدائها يف الكعبة أو يف احلجر

                                                
  .حممد الشايع يف كتاب/  طبعها األخ ، ضمن أسئلة موجهة إىل مساحتهمن ١
 بـرقم   )احلـج ( ومـسلم يف     ،)١١٠١( برقم   )اجلمعة( ويف   ،)٣٨٢( برقم   )ةالصال( رواه البخاري يف     ٢
)٢٣٦٢(.  
 ،)٨٠٢( بـرقم  )احلـج ( والترمـذي يف  ،)٢٣٤٧٥( برقم   )باقي مسند األنصار  ( رواه اإلمام أمحد يف      ٣

  .)٢٨٦٣( برقم )مناسك احلج(والنسائي يف 



  

 - ٤٣٣ -

ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يفعل ذلك وألن بعض أهل العلـم              
   . إا ال تصح يف الكعبة وال يف احلجر ألنه من البيت:قالوا

ة خارج الكعبة وخارج احلجـر      وبذلك يعلم أن املشروع أداء الفريض     
تأسيا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وخروجا من خالف العلمـاء القـائلني             

   . واهللا ويل التوفيق،بعدم صحتها يف الكعبة وال يف احلجر

  

  )١(السالم على قارئ القرآن بعد النافلة

ما هو األفضل ملن يكون جبانب قارئ القـرآن هـل يـسلم عليـه                :س
ائه من حتية املسجد أم أن عدم قطع قراءته وإشـغاله عـن             ويصافحه بعد انته  
   التالوة أفضل؟

 السنة أن يسلم عليه ويصافحه ملا ثبت يف األحاديث الـصحيحة            :ج
إذا التقى املـسلمان فتـصافحا      (( :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       

ويقـول  )) حتاتت عنهما ذنوما كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها        
  كان((: رضي اهللا عنهأنس 

                                                
  ).الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  ١



  

 - ٤٣٤ -

أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا تالقوا تصافحوا وإذا قـدموا مـن              
 وألن يف   . رواه الطرباين ورواته حمتج ـم يف الـصحيح         )١())سفر تعانقوا 

ذلك تأكيد للمودة واإليناس والتعارف بني املسلمني وقطع القراءة ملصلحة          
    . واهللا ويل التوفيق،عارضة أمر مطلوب

  

   

   

  

   

 

  

  

                                                
 ، رواه الطرباين يف األوسط ورجاله رجال الصحيح       : وقال )٣٦ / ٨( )جممع الزوائد (ه اهليثمي يف     أخرج ١

  ).١٦٠( حديث )سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين( ويف ،)١٠٠ / ٧( )سننه(وأخرجه البيهقي يف 

 انتهى الجزء الحـادي عـشر ويليـه        
بمـشيئة اهللا تعــالى الجــزء الثــاني  

 .عشر وأوله باب صالة الجماعة


